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MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va tytojams, kad p. J. Gražys yra 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu žymusis kailių siuvėjas, garsus 
niu minime sekančius vajaus da ne tiktai Kanadoje ,bet ir už jos 
lyvius ir lietuviškosios spaudos ribų, nes jam karakulinius pa! 
židinio rėmėjus: tus, minkų skraistes ir kitus kai
,, ~ liūs užsako ne tiktai iš Šiauri
Gražys Juozas, nės> bet įr ig pietinės Amerikos

Montreal, P. Q , . . .$ 20.00 tautiečiai. Žiūrėkite p. J. Gražio 
Mūsų mielas ir pastovus „Ne skelbimą kiekviename NL n-ry. 
priklausomos Lietuvos” šimpa Visiems vajaus dalyviams nuo 
tikas ir rėmėjas, Juozas Gražys, širdžiai dėkojame ir prašome 
Velykų proga NL, Mašinų Fon atsiliepti daugiau tautiečių, Sp 
dui paskyrė 20 dolerių, nors jis atidos Bendrovės „Nepriklauso 
jau turi ir šerti ir yra aukavęs, ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų: 
Mums miela priminti GG. Skai P. Narbutas ir J. Kardelis.

KOMPOZITORIUS JULIUS GAIDELIS
Bostono lietuvių vyrų 
choras vadovaujamas ko 
mpozitoriaus Juliaus 
Gaidelio, pakviestas Mo 
ntrealio lietuvių sporto 
klubo „Tauras“, koncer 
tuos Montrealyje gegu 
žės 25 dieną Carpenters’ 
salėje, 3560 St. Lauren 
ce Blvrd.
Julius Gaidelis yra bai 
gęs valstybinę Lietuvos 
Konservatoriją Kaune, 

kur studijavo kompozici 
ją pas prof. J. Gruodį. 
Po to jis vedė Lietuvo 
je chorus. Bet svarbiau 
šia jo specialybė — kom 
pozicija jam buvo pir 
maujanti. Lietuvoje gy 
vendamas, jis sukūrė 
nemaža kompozicijų n 
už baletą „Čičinskas“ ga 
vo premiją.

Atvykęs Amerikon, dar gili laiku užsiima kompozicine kii 
no studijas muzikos Akademijo ryba.
je Bostone, kurią paoaigė su pa Gegužės 25 d. mes turėsime 
sižymėjimu. progą pasiklausyti jo vedamo

Dabar jis dirba kaip muzikas choro ir, be to, op. solisto ba 
pedagogas, veda Bostono lie ritono p. Liepos, kuris taip pat 
tuvių vyrų chorą ir laisvesniu atvyksta su choru.

Politinių Įvykių savaitė
CHRUŠČIOVAS PASIRYŽĘS VAKARAMS NUPLĖŠTI 

NAGUS
Velykinės kalbos Popiežiaus ir Dulles

Velykų dieną Popiežius, pa tai Chruščiovas sutvirtino' Cy 
sveikintas 300,000 piligrimų, rankevičių: esą visa sovietija 
susirinkusių Šv. Petį o ir Povi saugos tas sienas.
lo bazilikos aikštėje, iš pontifi CHRUŠČIOVAS ĮSPĖJO 
kalinio bazilikos balkono paša 
kė 20 minučių kalbą, kurioje 
kreipėsi i pasaulį — mesti ne 
moralų elgesį ir prisikelti Kris 
taus dvasioje. Popiežius apgai 
lestavo pasidalinusį pasaulį ir 
neaglintį laisvai bendrauti tai 
kai ir sugyvenimui.
DULLES ILGOJE KALBOJE dėl, iš vienos pusės, įspėja vo 

kiečius, iš kitos Cyrankevičių 
drąsina, kad pavojingosios šie 
nos bus sustiprintos.

Gana keista, kad rytinėje Vo 
kietijoje pradėti

MANEVRAI PRIEŠ 
SUKILIMĄ. ..

Pajungta Maskvai dalis 
ta laisvės ir tautos siekia lais tinės Vokietijos policininkų 
vės. Įvykiai Lenkijoje ir Ven darbininkų pradėjo manevrus- bieda“ po Europos vežiotos eks ms įgyvendinti 1956 m. ALTo

Švedijos valdžia [
. Tai įrodė, suteikė pabėgėlės teises ir 

Bet rusai kaip žmonių masės myli komu bą.
Lietuvių įstaigos ir asmenys mas panaudoti visas galimas 

tuojau susirūpino ją paimti į taikingas priemones jų tarpe ir 
Ameriką. Jai iš Amerikos buvo Jungtines Tautas, išlaisvinti 
suteikta parama ir pasiųsti ke Lietuvai iš Sovietų okupacijos.
Ii afidevitai. Paaiškėjus, kad Sutarta akyliai sekti paskuti
Vašingtone gyvenąs Lietuvos niuoju laiku daromus siūlymus teatras yra pakivestas gastrolių 
atstovas Vokietijai min. pulk, išspręsti pavergtosios Europos į Bostoną, kur gegužės 5 d. Bo 
K. Škirpa yra jos dėdė, jis ene dalies ir Vokietijos sujungimo stono lietuviams duos „Baltara

- -- • ■ • .......... gio malūno“ spektaklį.
PAVASARIO BALIUS

kurį rengia Skautų-čių Tėvų 
Komitetas, įvyks gegužės 4 d. 
Gaisrininkų salėje, 1474 St. Cat

nušvietė Jungtinių Amerikos 
Valstybių užsienio' politiką, jos 

aires ir tikslus. Kalbą taikė 
daugiausia maskvinei diktatu 
rai. Teoriškai jo kalba buvo aiš 
ki ir graži. Be ko kita Dulles pa 
sakė, kad paskutinieji dešimt 
metų Įrodė, jog žmonija trokš

IR
SAVĄJĄ RYTINĘ 

VOKIETIJĄ 
nebandyti daryti sukilimo, 
kiekvienas toks bandymas 
siąs sutryptas ir paskandintas 
kraujuose. . . Matyti, kad Kre 
mlius jaučia, jog ir rytinėje Vo 
kietijoje gali kilti sukilimas, to

nes 
bū

Žinios iš pasaulio sostinės
PABĖGĖLĖ Iš LIETUVOS JAU AMERIKOJE

Balandžio 18 d. iš Frankiur tų pavergtų Centro ir Rytų 
to Į New Yorką lėktuvu atskri ropos valstybių nepriklausomy 
do Birutė Bilevičjūtė, kuri per bei ir laisvei atstatyti.

ry nai rugsėjo mėn. Stockholme pa Pritarta ALTo Vykdomojo 
ir sitraukė nuo Sovietų laivo „Po Komiteto suplanuotiems žygia

Eu

grijoje, be to, dar Įrodė, kad -pasiruošimus prieš sukilimą. . . kursijos. 
Rusijos pavergtosios tautos ne Tai jau aiški krizė.
pakenčia pavergimo. ]
jas jėga prievartauja ir savo tan nistus ir jų vergiją bei okupaci 
kais mališna jų sukilimus prieš ją.
okupaciją. Bet, Dulles pažymė
jo,
LAISVĖ LAIMĖS KOVAS,

nes ji negali pralaimėti. Dulles
pabrėžė, kad nežiūrint Maskvos ir terorizuojamas maskvinių ag 
okupacijų, grasinimų atominiu entų.
sunaikinimu, vis dėlto Amerika — Maskva grasina vakarti 
laikysis savo laisvės ir teises Vokietijai nepriimti atominių 
principų ir jų neiškeis Į jokius ginklų iš JAV. 
siūlymus ir Į jokias kombina • .
cijas. Be to, JAV niekad neuž kas paskelbė, kad Norman pri 
miršo ir neužmirš pavergtųjų klausė komunistų grupei.
tautų ir jų valstybių. Amerika _" . ' _

jai metinio seimo nutarimą — pa 
glo ruošti masinę peticiją JAV Pre 

zidentui, kurioje jis bus prašo

TRUMPOS ŽINIOS
— Nepatvirtimtomis žinio 

mis naujasis Jordanijos premjc 
ras atsistatydinęs, spaudžiamas

DRAMA
VYKSTA J BOSTONĄ

Montrealio Lietuvių Dramos

rgingai ėmėsi rūpintis jos į šj problemas sudarant demilitari 
kraštą atgabenimu. Liet. Lais zuotą ir neutralizuotą zoną Ry 
vės Komitetas ją buvo įtiaukęs tų Europoje ir daboti, kad Lie 
į PET Seimo Lietuvos delega tuvos teisės ir interesai tokius 
cijos sudėtį ir norėjo, kad ji bū sumanymus svarstant ar juos 
tų, kaip Europinė Lietuvos de įgyvendinant nebūtų apeiti ar herine St. E. Visas pelnas ski 
legate tuojau įleista, dar pin. pažeisti. riamas skautų-čių vasaros sto

. - -. . .. . . , , ... . — i--------- --------------j- ----- I ALTo Vykdomojo Komiteto vykios pagerinimui. Lietuviška
joms reiškia atviras savo šimpa finą suplaukdavo daug piligri ’kažkokių kliuvinių ji negalėjo nariai turėjo pasikalbėjimų Va visuomene nrašome kuoskait

i- mn čipmpf kintm tiktai snip 40G _ i tt»________ _______________ i_i _____ _________- 1 _ i-.— . ... , . .
lingiausiai baliuje dalyvauti n 
tuo paremti mūsų skautišką jau 
nimą.

MONTREALIO ŠAULIŲ 
klubas rengia ekskursiją į Dor 
vai ir Cartierville aerodromus, 
gegužės mėnesį. Tiksli data 
bus paseklbta vėliau.

Tautiečius, o ypač jaunimą, 
kuris domisi dideliais aviacijos 
laimėjimais, maloniai kviečiame 
dalyvauti. Už kelionę mokėti ne 
reikia. Registruotis prašome 
pas S. Barauską tel. RA 2-41 
63 ir J. Jurgutį tel. CL 6-1176. 
Taip pat galima užsiregistruoti 
sekmadienį po 11 vai. pamaldų

— Buvęs Kanados policinin

— Velykų metu, kad Į Pales
legate tuojau Įleista, dar pm. pažeisti, 
lapkričio mėn. sesijon. Bet dėl

tijas ir pritaria jų laisvės šie rnų, šiemet buvo tiktai apie 400. 
kiams. — Maskvai pradėjus pulti

Bet dar prieš Popiežiaus ir Tito, šis įspėjo sovietus nedru 
Dulles kalbas, Kremliuje, Len msti Jugoslavijos ramybės. Ti 
kijos premjero Cyrankevičiaus, ‘ 
grįžtaničo iš Kinijos, garbei su 
ruoštame priėmime kalbėjo so 
vietiniai vadai.

CHRUŠČIOVAS ĮSPĖJO
VAKARŲ IR RYTŲ 

VOKIETIJĄ,
kad nebandytų daryti sukilimų.
„Mes nesame šventi ir, jeigu Has valandas.
bus reikalas, tai nuplėšime ju — Ganos premjeras spalio 
ns nagus, kaip ir Vengrijoje“ mėnesį šaukia Afrikos valsty 
pareiškė Nikita, o jo pareiški bių konferenciją aptarti Afri 
mą sutvirtino tokios pat rūšies kos reikalus.
pasisakymu karo min. maršalas — Kanados vyriausybė, ry 
Žukovas. Jie abu pareiškė, kad šium su Normano byla, pareika 
bus panaudotos atominės bom lavo iš JAV, kad tos žinios, 
bos, bus sustiprinta vakarinė kuriomis abi valstybės dalinasi, 
Lenkijos Oderio-Neisses siena, kad be Kanados žinios nebūtų 

Kai Vokietijos nacionalistai skelbiamos.
pakėlė balsą grąžinti Sudetus, — Norvegijos vyriausybė į 
Rytprūsius ir Klaipėdos kraš Maskvos grasinimus atsakė^ 
tą, lenkai esą pajutę, kad vaka kad saugumo reikalai yra jos 
rinėms jų sienoms nesą saugu, reikalai, ne Maskvos.

to pareiškė, kad Vengrijos su 
kilimas nebuvo nė kieno išpro 
vokuotas, bet pačios tautos, šie 
kiančios laisvės, sukilimas prieš 
sovietinj režimą. ę

— Vilniuje mirė dainininkas 
Juozas Babraviičus.

— Sirijos-Izraelio pasieny 
Įvyko susišaudymas, trukęs ke

ŠACHMATININKAI 
LAIMĖJO

„Tauro“ klubo B klasės šach 
matininkai Montrealio miesto 
komandiniame turnyre 1956-57 
m. sezone po sunkių žiemos ko 
vų laimėjo pirmą vietą surinkę 
17 taškų iš galimų 24, kartu lai 
mėję kiekvienas lošėjas kaipo 
premiją po vertingą šachmatų 
knygą ir pakelti iš B į A klasę. 
Už „Taurą“ lošė J. Vihušis, V. 
Žilinskas, J. Šiaučiulis, A. My 
lė ir J. Malaiška.
• Dr. E. Andrukaitis pacientų 
patogumui keliasi iš antro į pir 
mą augštą tuose pačiuose na 
muose.
• Dr. J. Maiiška nuo bal. 26 d. 
perkelia savo ofisą į Bannanty 
ne ir Woodland kampą, kur yra 
ir dr. J. Šegamogo ofisas.
• G. Matulytė Velykų metu la 
nkėsi Filadelfijoje.
• Lankėsi Juozas Dailyda iš 
New Yorko' pas seserį Marijo 
na Griučkįinienę; John Kush 
su žmona Anele pas Antaną Gir 
dauską; Paznokų giminės Do 
nald McGee su žmona Oelen; 
iš Watertown, Mass. Carol Bu 
rokiūtė pas senelę Bandžiuvie 
nę.
• P. Lapinskas, vilasalietis, na 
mii savininkas, gydosi namie, 
kai ranka sugipsuota.
• Pauliukaitis, vienuolis, Veiy 
kų iškilmingose pamaldose asis 
tavo klebonui kun. J. Bobinui.
• J. Bakanavičius turi didelį pr 
ojektą — savo farmą išparcehuo 
ti vasarvietėms, nes tam ji labai 
tinka. Vasarotojų patogumui p. 
p. Bakanavičiai yra suprojekta 
vę Įrengti maudytis baseinų, 
per farmą išvedžioti kelius ir 
pastatyti pavyzdinių pastatų.
• Malvina Mačionienė ir V. Šie 
kys buvo p. Bobelių dukros kri 
kšto tėvais.
• P. Petronis šiomis dienomis

išvykti iš Europos ir jos atvyki Istybės Departamente ir aplan 
mas užtruko daugiau negu pu 
sę metų. Bet dabar ji jau Ame 
rikoj. Reikia tik ją pasveikinti 
ir pasidžiaugti, kad ji laisvaja 
me pasaulyje.

Į New Yorko aerodromą nu tarimai dėl šių laisvinimo veiks 
vyko jos pasitikti: Liet. atst. nių bendradarbiavimo didesnio 
Vokietijai K. Škirpa, Liet. Ko suglaudinimo ir informacijos 
nsulas A. Simutis, VT Pirmi darbo anglų kalba suaktyvini 
ninkė A. Devenienė su vyru dr. mo. 
Deveniu, LLK Pirm. V. Sidzi Visi paistarimai vyko "dide 
kauskas, Alto Inform. Biuro di lio darnumo ir nuoišrdaus bend 
rektorė M. Kižytė, Balfo atsto radarbiavimo dvasioje, 
vas Boley ir keli žurnalistai, 
rodrome ją buvo apspitę ir 
lietuviai žurnalistai ir foto 
porteriai. /

Birutė Bilevičiūtė vieną die 
na pailsėjusi New Yorke, su 
dėde p. Škirpa Velykų praleisti 
ir pavasario grožiu pasigėrėti 
išvyko j Vašingtoną. /

(Laukiamas su ja pasikalbėji 
mas. Red.) 

LIETUVOS LAISVINIMO 
VEIKSNIŲ KOMUNIKATAS 

ALTo Vykdomojo Komiteto 
iniciatyva 1957 m. balandžio 11 
—12 dd. vyko Vamgtone pasi p. Sidzikauskas, o toliau eis ai 
tarimai Lietuvos iaislvnimo kl fabeto tvarka kitos valstybės, 
ausimais. Tuose pasitarimuose Posėdi jos darbotvarkėje nu
dalyvavo ALTo Vykdomojo Ko matyti šie klausimai: 
miteto nariai — Leonardas Si a) bendrosios diskusijos del 
mutis, dr. P. Grigaitis, Mykolas paskutiniųjų Įvykių pavergtu© 
Vaidyla ir Alto Informacijos se kraštuose ir laisvojo pašau intensyvus 
biuro direktorė M. Kižytė, (AL lio jėgų į

To viceprezidentas Antanas kraštų atžvilgiu. d. Lietuvių Moterų Klubas, Ba
> b) Europos integracija ir Eu Itijos Laisvės namuose rengia 

sukliudytas atvykti i Vašiiagto ropos Taryba, Atvelykinę popietę. Kultūrinė
na, tačiau savo pasiūlymus jis c) dabartinė pabėgėlių pade mis temomis kalbės: Aldona 
pateikė raštu), VLJKo Prezi tis. Augustinavičienė, Nelė Maža
diumo nariai — Jonas Matulio Pirmąjį klausimą referuos V. laite ir Vlada Prosčiūnaitė. Ge

kė vadovaujančius Kongreso 
narius.

Lygiagrečiai Vašingtone vy 
ko VLIKo Prezidiumo ir AL 
To Vykdomojo Komiteto pasi

Ae 
ne 
re

Į PET SESIJA NEW YOR 
KIEČIAI IŠVYKSTA

Balandžio 26—28 d. d. Stras 
burge įvyks PET Seimo posė Aušros Vartų’ parapijos salėje" 
dija. Į .tai jau išvyko visų dele Klubo Valdyba,
gacijų pirmininkai. Kiekvieno • a. Pavilanienė, prof. V. Pa 
krašto delegacijos susidės iš 6 vilanio motina, kovo mėn. ats 

kridusi iš Lietuvos, Velykų vie 
šnagės yra atvykusi pas pp. Pa 
vilanius į Montreal}. Šiame N. 
L. n-ry, 2-me pusi., dedamas su 
ja pasikalbėjimas.
• Justas Zaranka lankėsi iš Bos 
tono pas pp. Kudžmas ir pp. 
Piešinas.
• Susisiekimo nelaimėse Vely 
kų metu Kanadoje žuvo 70 as 
menų.

PO VELYKŲ VĖL 
PRASIDĖJO

__ „ -------- t________ 1______z._j kultūrinis gyveni
politika pavergtųjų mas New Yorke. Balandžio 28 lankėsi Amerikoje.
S- 1 i T - . • ©„Slaptasis“ 13-kos klubo na

rių susirinkimas neįvyko, atidė 
tas kitai dienai.

AUKOS „N. L.”
• . . . v. t-, t ir i . uiuiiiu uauai ----- luuas iviacuiiu riuiųjį niausima iciciuus v. laite u v įaua riustiuuaiic. uv

apw mirusias, e negęs ancias n as, . . e imino erau njs prof juozas Kaminskas, ir Sidzikauskas, antruoju diskusi gūžės 4 d. New Yorko skautu V. Sniečkus,
o"7hdc ir a/*\! A I lirillrp (YAVP nrn clraiirti HrnnrrmTn . __ _ CalgcTTy Altcl

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

PROF. VACL. BIRŽIŠKOS MINĖJIMAS
puvo Chicagos Lietuvių Audi „Lapė ir kiškučiai,“ vaidinimas 
torijoje. Apie prieš metus mirų — „Gedimino sapnas“, baletas 
šio didelio lietuvių kultūrininko „Jūratė ir Kastytis“, tautiniai 
prof. V. B. nuveiktus darbus šokiai ir kt. Atsilankiusieji, ku 
lietuvių tautai bei literatūrai rių buvo per 1.000, turėjo pro 
vaizdžiai papasakojo prof. Čepe gą pasižiūrėti sakutiškų darbų 1 S V° nY osrei b uvo 
nas. Dr. V. Maciūno paskaitą parodos. Joje eksponatus išsta 
paskaitė L. Šmulkštys. Akto tė: Akademikių skaučių drau 
rius St. Pilka perdavė kūrinėlį govė, Aušros Vartų skaučių tu

atstovų. Lietuvos delegaciją su 
daro: pirm. V. Sidzikauskas, iš 
vykęs lėktuvu balandžio 22, E. 
Turauskas, J. Lanskoronskis, 
P. Karvelis, V. Banaitis ir J. 
Glemža. Taip išpuolo, kad pir 
mam posėdžiui pirmininkaus 
Lietuvos atstovas, greičiausia

žvaigždes ir op. sol. A. Diciute, gove, oro skautų draugove Bro Henrikas Blazas, VLIKo Vyk jose dalyvaus J. Lanskoronskis tėvu komitetas ruošia vakarą,
akomponuojant VI. Jakubenui, lijos užsienio skyrius ir Baltijos domosios Tarybos pirmiuinįė ir trečiuoju dr P. Karvelis. kuriam vaidinti atvyks Bosto T. Bernotas,
sudainavo kelias dainas. Juros tunto skautai, Alena Develįenė ir Lietuvos Kitas PET Seimo posėdis no skautų vaidintojų grupė. LaSalle ..............  1.75

• „Pirmyn choias balandžio Laisvės Komiteto pirmininkas bus birželio 27—28 d. d. New Gegužės T8 d. muzikas Alek A. Lapinskas, LaSalle.... 1.—
28 d^ Sokolų salėje stato opere Vaclovas Sidzikauskas. Yorke. Numatoma, kad vienas sandras Mrozinskas ruošia sa A. Tamasonis, Verdun . .1.—

Skautams remti komitetas t? „Šikšnosparnis“. Pasikeista informacijomis iš klausimų bus Žemės ūkis pa vo piano studijos mokinių dide
Marijos augšt. mokyklos su • Birutės Dr-jos skyrius balan dėl dirbamų darbų ir apsvarsty vergtuose Europos kraštuose, lį koncertą. Jo koncertai labai 
ruošė „Skautoramą“. Plačioje džio 27 d. Western Ballroom sa ta dabartinė tarptautinė pade Referentas J. Audėnas savo pa prigijo ir būna gausiai visuome 
programoje pasirodė mergaičių Įėję ruošia pramogą ,dal. 
kvartetas, jaunučių vaidinimas Kvietytei.

sudainavo kelias dainas.
GRAŽUS SKAUTŲ 

VAKARAS

J. tis bei daromieji ir planuojamie ruoštą referatą jau perdavė sva nės, ypač jaunimo, lankomi, 
ji žygiai Lietuvos ir kitų Sovie rstyti Ekonominei komisijai. J. A.

L—

B. Sriubiškis, 
Toronto, Ont................. L—

P. Bogušis, Mtl.....................1.—
Visiems šiems spaudos rėmė 

jams nuoširdžiai dėkojame. N L,,
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195 7 metais Anglijoje Įvyks gauti lėšų tam kilniam uždavi 
viso pasaulio skautų Džiambo niui atlikti. O tau, mielas lietu 
rė, kurios metu viso pasaulio vi, nė kiek piniginė tuštesnė ne 
skautija minės 50 metų sukakti pasidarys. Atmink, kad paskir 
nuo organizacijos įkūrimo. Pa damas skautų veiklai keletą cen 
galvokime, kiek ten suvažiuos tų, gauni dvasini atpildą šimte 
iš viso pasaulio skautų ir jų riopai, o per skautybę juose iš 
svečių. ugdai ne tik gerus tautiečius,

Mielas tautieti, kokių pažiū bet juose palaikai tėvynės mei 
rų pats bebūdamas, argi nenore lę ir paremi kovoje už tėvynės 
tumei, kad ir mūsų skautų vie laisvę.
netas ten dalyvautų? Čia nėra Brangus Tautieti-e, mes že 
vienos kokios sroves reikalas, miau pasirašę Londono, Onta 
Garbė teks ne tik tam vienetui, rio' Kanada lietuvių kolonijos 
kuris ten dalyvaus, bet mums D. F. Remti Komiteto nariai, 
visiems lietuviams, mūsų visai beldžiamės į Jūsų visų širdis su 
tautai ir kenčiančiai tėvynei, prašymu suprasti reikalo svar 
Ne vienam kenčiančiam broliui bumą, kuris liečia ne tik mus, 
ir sesei tėvynėje išgirdus tokią čia laisvėje gyvenančius, bet sva 
žinią, suplaks smarkiau iš džia rbiausia pavergtą Tėvynę.
ugsmo širdis ir iš skausmo su Jos šviesesnei ateiičai ir ge 
rakintos lūpos ištars okupan rovei, paremkime ši kilnų mūsų 
tui, kad niekaip jūs mūsų lais skautų darbą, paukokime nors 
vės troškimo mumyse neužgnia p 25 centus kiekvienas, kad ne 
ušite. justumėm sąžinės priekaištų.

Atminkime, kad čia mūsų ve Juk ir patiems bus malonu vė 
dama kova pasauliui parodo,oku liau vartyti spaudos puslapius 
panto žiaurumus, bet ir mūsų ir gėrėtis mūsų SKautų nuveik 
tėvynėje kenčiantiems būna pa tais darbais džiamborės metu, 
guoda ir priduoda stiprybės ko o mūsų kenčianti tėvynė tikrai 
voje už laisvę. Jei šiandien tėvy bus už tai dėkinga.
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Geriausias investavimas

^Kaina tik $ 329.j Įmokėti $50
ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ nuošimčiu

150"

69 CENTRAL ST., VILLE LASALLE, OI E

Pont 
Mercier

PER 1—4 METUS 
SAVAITE

LIKUTIS 1ŠSIMOKĖJIMUI
ARBA $1.75 PER

SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE. NETOLI KELIO NR. 4

NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS

^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA

Bkl M Development, Ine. VVK I IHA Atstovas P. Juodkoj

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ 
IR NUPIRKĘ ČIA PER 100 SKLYPŲ.

nėję sesė ir brolis miršta ir lie Tėvynės meilės vedami, pa 
ja kraują už laisvę, tai kodėl, remkime kiekvienas tą didžiąją 
mielas tautieti, čia būdamas lai talką Tautos kovoje su pavergė 
svėje taip tingiai numeti keletą ju ir parodykime pasauliui, kad 
centų kurie taip reikalingi čia mes nepaskendome svetimose 
toje kovoje su tėvynės priešais? tautų jūrose, bet išsilaikėme tik

Kaip yra skaudu skaityti laik rais mūsų tautos sūnumis ir du 
raščiuose Džiamborės fondo duo kromis ir kad mums teberūpi 
damas mėnesines apyskaitas, mūsų Tėvynės laisvė ir neprik 
Laisvame pasaulyje lietuvių pri lausomybė. Visi, kas tik gyvi, 
skaitoma apytikriai apie milio stokim į kovą už mylimą šalį! 
nas. Sakykim, ne visiems jau be Tenelieka nė vieno lietuvio, ne 
rūpi tėvynės likimas ir kova už atlikusio šios šventos pareigos! 
jos būvį, bet pusė minėto skai Vardan tos Lietuvos Vieny 
čiaus tikrai dar tebedega tėvy bė težydi.
nės meile. Jr jei ta pusė Džiam 
borės Fondui paskirtų kiekvie 
nas lietuvis tik po 25 centus, 
tai mūsų mieliems skautams tik 
raĮ nereikėtų sukti gaiva, iš kur

K. Kudukis, V. Gudelis, 
A. Švilpa.

D. F. Remti Komitetas 
London, Ontario, Kanada.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
KANADOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 

RINKIMAI
K. L. S. S. Rinkiminei Komisijai buvo 

kandidatai:
pastatyti sekantys

Į Centro Valdybą:
1) Vasaris Bersėnas I Inžinerija Toronto
2) Milda Bilevičiūtė II Chemija Montreal
?■) Birutė Grigaitytė II Humanit. Mkslai Toronto
4) Romas Knystautas II Inžinerija Montreal
5) Vytautas Petrulis IV Architektūra Toronto
6) Egidijus Petrušaitis II Inžinerija Toronto
7) Kęstutis Šalkauskas II Inžinerija Toronto
8) Ina Šipelytė III Chemija Montreal
9) Romas Vaštokas I Humanit. Mokslai Toronto

Į Revizijos Komisiją:
1) Nijolė Bersėnaitė I Biologija Toronto
2) Rimantas Jurkus II Geologija Montreal
3) Angelė Kuolaitė II Odontologija Toronto
4) Judita Matulionytė II Odontologija Toronto

(A. Jurkus, 
1451 Crawford Bridge Ave., 
Verdun, P. Q.) iki gegužės mė 
nėšio 8 dienos.

Rinkiminė Komisija.

Primename, kad balsuojama kiminei Komisijai 
už 5 narius į centro Vaidybą ir 
3 narius į Reivzijos Komisiją. 
Kiekvienam K. L. S. S. nariui 
bus išsiuntinėti balsavimo lape 
liai, kuriuos reikia grąžinti rin

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO DRAUGIJA 
TALKA,

pamažu, bet pastoviai ir nuosek lininkų 66.
liai auga, nes kapitalas didėja Augimas gana gražus ką pa 
ir mėnesiniai balansai tą patvir tvirtina, kad per tris šių metų 
tina. Įvykęs balandžio 5 d. ban mėnesius jau pasiekta tas, kas 
kelio Talka valdybos, Kredito buvo sąmatoje užplanuota, bū 
Komiteto ir Revizijos Komisi tent: išduotų paskolų suma ne 
jos posėdis rado, kad balansas mažesnė kaip 30.000 dol. Da 
už kovo mėn. suvestas 39.481. bar ši suma beveik pasiekta be 
38 dol. Šerų sąskaita 26.650.31 keliu šimtų dol. Reikia tikėtis, 
dol. Depositoriai 11,812.59 dol. kad šios sumos iki galo metų 
Išduotos paskolos 29,346.63 dl. dar žymiai padidės.
Kasoje grynais pinigais 9,326. Tačiau nors baneklis auga, 
59 dol. Kovo mėn. 31 d. buvo bet netaip auga, kaip galėtų pa 
narių 179, depositorių 15, sko sižiūrėjus į mūsų kolonijos dy

KOKS DABAR GYVENIMAS LIETUVOJE
PASAKOJA KĄ TIK ATVYKUSI Iš LIETUVOS A. PAVILANIENĖ.

Kovo mėnesį Maskvos valdž kad atstovybė rūpinasi tik tais, ir labai jauno amžiaus. Kad jiems lieka šiukšlės.
džios leidimu, į Jungtines Ame kurie atvyksta valdžios koman seminarija galėtų pati išsilaiky — Tai kodėl kolchozininkai 
rikos Valstybes, atvyko p. A. diruoti. Patarė pačiai rūpintis ti, klerikai įšventinami po dve nemeta ir nevyksta į miestą? 
Pavilanienė, iš Kauno pas savo nakvyne. Gavau privačiai pas jų metų, nebaigę dar mokslo, Juk mieste vis geriau?
dukterį. vieną našlę mažą kambarėlį be bet jie neišleidžiami iš seminari — O iš kur gausi dokumen

_ Kas darė pastangas Jus patogumų už 240 rublių už dvi jos kol baigs mokslą, o tuo pa tus? Kolchozas neleidžia, o be 
atsiimti į Ameriką? — paklau 
sė „Keleivio“ kor.

— Mano duktė, kuri iš Lie
tuvos išvyko dar 1938 metais, 
čia ištekėjo už amerikono ir po 
mano vyro mirties pradėjo rū 
pintis mano atvažiavimu. Po _ _
dvejų metų didelių pastangų, metrų, namų neatėmė. Bet jie maisto produktus gali nusipirk pinigų sumą sugraibstyti. 
aš gavau leidimą. dėl savo „patogumo1 s

— Tai gal dabar jau galima S1 ankšai, kad galėtų 1—2 kam giau, iš vertelgų brangiau. Pa menėj jau nebegrįžta į kolcho 
ir kitiems išvykti iš Lietuvos?

— Taip, galima tėvams pas 
vaikus, vaikams pas tėvus, ir tik 
gali tie atsiimti, kas išvyko iš 
Lietuvos prieš antrąjį pasauli 
nį karą. Vadinami pabėgėliai ne 
gali atsiimti savo giminių iš Lie 
tuvos. Jiems paprastai atsako nystėje, vienas 
ma, kad jei norite kartu gyven 
ti su savo giminėmis, tai 
jūs patys atvažiuokite į Lietu 
vą.

— Kaip jūs gavote Maskvos 
leidimą, Amerikos vizą, pati gy 
vendama Kaune?

— Visą laiką susirašinėjimas 
ėjo paštu, tik galutinam susi 
tvarkymui, prieš pat išvažiavi 
mą, turėjau nuvykti į Maskvą, 
ten gyventi apie 2 savaites ir 
iš ten per Helsinkius, Stokhol 
mą, Kopenhagą ir Londoną lėk 
tuvu atskridau į New Yorką.

— Sako Maskvoj sunku su 
patalpomis, kaip jums pasisekė 
gauti viešbutį?

—r Taip, labai sunku su patai 
pomis. Aš kreipiausi pas Lietu 
vos atstovą Maskvoje padėt su 
rast nakvynę, tai jis atsakė,

savaites laiko. čiu metu jau jie gali laikyti šv. dokumentų mieste negausi dar
— O kaip Kaune su butais? mišias ir tuo prisidėti prie semi bo. Be darbo ir mieste prastai.
— Didelis trūkumas. Mano narijos užlaikymo. Tiesa, neoficialiai galima iš kol

namus nacionalizavo, mat jie — Ar galima krautuvėse nu chozo išsipirkti, kas kainuoja 
buvo didesni kaip 220 ketvirtai sipirkti visko? apie 3.000—5.000 rublių vie
nių metrų. Nuo tų, kurie turi ne — Taip, tik reikia eilėje sto nam asmeniui pasprukti iš kol 
didesnius namus kaip 220 ketv. vėti. Jei nenori eilėj stovėti, tai chozo. Bet mažai kas gali tokią

‘ “ ; ■ - _ . Pa
dėl savo „patogumo“' spaudžia ti rinkoj, iš kolchozininkų pi prastai, vyrai atitarnavę kariuo

barius privačiai išnuomoti po vyzdžiui, 1 kilogramą sviesto zą, tik vargšės mergaitės netu 
150—200 rublių mėnesiui. Na iš kolchozininko gali pirkti už ri progos išeiti.
uju namų stato tik valdžia, po 18—20 rublių, gi vertelga par 
keliasdešimt butų. Privati sta duoda tiktai po ketvirtadali kg 
tyba menka, nes labai brangūs už 8 rublius, 
sklypai, medžiaga ir statyba.
Žaliajam kalne, mano kaimy ninkai atneša į rinką parduoti? mnazijos 

mano pažįsta

— Ar yra dar partizanų?
— Dabar nieko apie juos ne 

girdėti. Tik praeitais metais 
— Ar didelį kiekį kolchozi Kaune ant buvusios jėzuitų gi 

stogo vasario 16- 
— Ne daugiau kaip 2—3 kg osios proga nakčia kaž kas iš 

mas pardavė sklypą pastatymui sviesto ar 2—3 desėtkus kiauši kėlė trispalvę vėliavą. Pasipylė 
220 ket. metrų namo už 90 tū nių. Tik daržoves, kaip kopus areštai, tardymai, bet kaltinm 
kstančių rublių. tai, bulvės ir javai pati kolcho kų nesurado. Pradžioj po karo

— Tai kas gali statytis na zo valdžia atveža dideliais sunk 
mus, jei taip 
viskas.

— Augšti 
nai, fabrikų 
bos inžinieriai ir visi tie, kurie 
gali pavogti iš savo vavodauja sias gyvenimas tai kolchozinin 
mų įmonių. Žinau net vieną ku kų. Jei keliu važiuoji, tai atro 
nigą, kuris pasistatė sau namus, do po senovei, mat, dar žmonės paleidžia, kiti nežinia kur dings

— Tai gražu, kunigus perse gyvena senose sodybose — vie ta. Vieną kartą, aš grįžau nuo 
kioja, kankina ir kokiu būdu ku nsėdžiuose, tik laukus dirba be Raseinių Žemaičių plentu Kau 
nigas galėjo pasistatyti namus? ndrai. Dabar pradėjo statyti di nan. Prie Baptų sugedo mūsų

— Taip, tiesa, augštas nuo delius kolchozininkam gyvena sunkvežimis ir šoferis pasakė, 
šimtis kunigų nukentėjo, bet mus namus vienoje vietoje. Tų kad Baptuose reikia nakvoti, 
tie, kurie liko nepaliesti ir kuni naujų namų kolchozininkai dau Aš gavau nakvynę miestely, 
gauja miestuose, materialiai giausiai ir bijo, nes tada bus su Žmonės pas kuriuos nakvojau 
yra gerai aprūpinti. Mat, jų ne nkiau parnešti iš lauko saują ja pasakojo, kad rinkelėj jau ket 
daug, o žmonių reikalavimas vų, krepšelį bulvių. . . o jei to virta diena guli 7 užmuštų vy 
kunigų patarnavimo labai dide negalės padaryti, tai jų laukia rų lavonai, ir komunistai juos 
lis. Pavyzdžiui, užsakytų šv. tikras badas. Aš mačiau tuos ja vadina banditais. Aš klausiau 
mišių reikia laukti mažiausiai 2 vus, kuriuos kolchozininkai ga žmonių, ar jie pažįsta tuos už 

dį bei lietuvių skaičių. Dar toli mėnesiu ir kaina svyruoja nuo vo. Tai buvo pratvsČiausios rū muštus ir ar tikrai jie banditai 
gražu iki to, kad dauguma pri 50 iki 250 rublių. Taip pat už šies javai. Geruose laikuose ūki yra? Žmonės atsakė, kad pažin 
klausytų prie baneklio narių, krikštą, laidotuves, o ypač už ninkai tik gyvulius tokiais ja ti negalima nei iš veidų, nei iš 
kad nuolatos ir pastoviai taup šliūbą reikia labai brangiai mo vais šerdavo. Mačiau ir duoną kitko, dėl baisaus kūno sužalo 
ytų jame. Dar daugybė mūsų keti. Bažnyčių nedaug atidary iš tokių javų. Juoda, trapi, kar jimo, bet komunistai pasakojo 
tautiečių su didelėm santaupų tų ir kunigai nesistengia jas ati ti. Negalėjau nė kąsnio prary jų vardus, tai žmonės pažinojo 
sąskaitom sėdi bankuose, bet daryti, nes už bažnyčios pasta ti, nors buvau gerokai praalku juos. Atsimenu ir aš porą pavar 
ne savam lietuviškam bankely tą reikia labai augštus mokes si. 
je pamiršdami arba dar nežino čius mokėti, tai 
darni, kokios yra pirmenybės mažiau bažnyčių 
taupant bankelyje. Bankelyje prie jų kunigų, 
taip, kaip ir visuose bankuose, — 
indėliai ir šėrai apdrausti, todėl yra?

Nukelta į 7-tą psl. — Yra.

brangiai kainoja vežimiais.
— Manau, kad teko būti ju 

valdžios pareigu ms ir kaime, tai kaip gyvenimas 
direktoriai, staty ten atrodo?

— Labai liūdnas. Skurdžiau

ių buvo daug, bet laikui bėgant 
daug jų išžudė, kiti slaptai grj 
žo ir įsimaišė tarp žmonių, ke 
lėtas viešai pasidavė komunistą 
ms, kai pastarieji pažadėjo am 
nestiją. Bet juos niekad nepalie 
ka ramybėj: suima, tardo, palei 
džia ir vėl suima, tardo, vienus

Ar

džių, broliai Grajauskai ir Aniu 
geriau turėti — Negali būti, kad viso kol lis. Jie buvo gretimo kaimo šau 
su daugiau chozo javai tokie prasti būtų? liai. Komunistai pradėjo visus

— Žinoma, ne. Geriausius ja šaulius suiminėti, o tie, žinoma, 
klerikų seminarija vus paima valdžia, po to kolcho slapstėsi. Tada gimines kanki 

zo vadovybė, mašinų stotis ir no, kad pasakytų, kur yra bro 
Tik nedaug klerikų kas lieka — kolchozininkai. O Nukelta į 7-tą psl.
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Apie Vengrijos tragedija
2.

JEIGU VĖL KUR NORS PASIKARTOTŲ VENGRIJOS 
TRAGEDIJA?

Rašant Vengrijos tragedijos pareikalavo sovietų karinių da 
užbaigą tuo laiku, kai ten komu lynių pasitraukimo iš Vengri 
nistinio režimo tarnai rengia jos ir telegrafavo Jungt. Tautų 
naujus minų laukus ir tiesia generaliniam sekretoriui Dag 
naujas spygliuotas vielas Veng Hammarskjold prašydamas Ju 
rijos pasienyje, skiriančiame di ngt. Tautų apsaugos. Toliau se 
dvyriškąją Vengriją nuo laisvo ka tai, 
jo pasaulio; kai Vengrijos pa 
sienio sargybų bokštai vėl šiau 
šiasi kulkosvaidžiais, o patrulių 
laivai su prožektoriais medžio 
ja pasienio kanaluose; kai su 
skamba uždaromo naujo kalėji 
mo durys, — tuo laiku ne vieną 
kankina svarbus klausimas:

Ar galima buvo kas nors 
daugiau padaryti Vengri 
jos išalisvinimui negu, pa 

daryta?

IMPERIAL GARDENS, INC
2385 JOLICOEUR ST., MONTREAL 20. 

HE 9918.

M SKLYPAI
CHATEAUGUAY miesto centre!

kas F. A. Lindsay nuomone 
galima buvę padaryti:

Jungt. Amerikos Valstybių 
delegatas Jungtinėms Tautoms 
Henry Cabot Lodge galėjo tuo 
jau neatidėliodainas reikaiauti 
nepaprastos — ypatingos, visų s 
Jungtinių Tautų suvažiavimo ♦ 
atstovų (generalinės asamblė t 
jos) sesijos, :

2) Asamblėja — visų Jungt. i 
Tautų suvažiavimo atstovai, — |

Ir atsakymas į šį klausimą yra. galėjo greitai sudaryti specialią • 
— taip! stebėjimo komisiją Vengrijoje. :

Prezidentas Eiscnhoweris pa 3) Pati pirmoji įvykiams Ve ♦ 
darė sprendimą priešingą bet ngrijoje stebėti komisija gale : 
kokiai tiesioginei karinei inter jo būti sudaryta is Jungt. Tau j 
vencijai dėl abejoajmos vertės tų narių ambasadorių Vienoje 1 
priežasties, kad galėjo pradėti ir galėjo nuvykti iš Vienos į į 
trečiąjį pasaulinį (atominį ar Budapeštą helikoptenu, kur jie < 
vandenilinį) karą. Čikagos uni būtų turėję progos stebėti Bu ! 
versiteto profesrius Hans Moi dapešto įvykius vieną pilną die • 
genthau dabar ginčija ir įrodi ną prieš prasidedant masinei so : 
nėja, kad Jungt. Amerikos Vals vietų intervencijai — lapkričio 
tybių užisenių politikoje įvykti 4-tą dieną.
si „revoliucija“, kad visoki „iš 4) Anna Kethly, Vengrijos 
laisvinimo- planai esą jau pa Nagy vyriausybės įgaliota ats 
likti, o vietoj jų esą pasiektas so tovė galėjo būti įstatyta Jungti 
vietiškas tylus nerašytas „įta nėse Tautose kaipo Vengrijos 
kos sferų“ pasidalinimas-susita akredituota kalbėtoja.
rimas su Sovietų Sąjunga. To Niekas negali pasakyti, ar 
kia politika, sakoma, priima šiuos dalykus padarius sovietai 
kad tokios rūšies laisvė, kurią būtų vistiek drįsę skersti veng 
dabar matome Lenkijoje, yra rus, ypatingai Jungt. Tautų ste 
geriausia, kokios buvo galima bėtojų akyvaizdoje, o jeigu jie 
tikėtis ir susilaukti. Tačiau to būtų tai darę, tai Jungt. Tau 
kie argumentai visai neprisime tos būtų galėjusios palikti vi 
na realios pamokos iš Vengri sam laikui Anna Kethly, kaipo 
jos tragedijos. Pati didžiausioji tikros Vengrijos atstovės Jung 
pamoka yra ne tai, kad išlaisvi tinėse Tautose pripažinimą,

Tik 5 mylios nuo Mercier tilto
ĮMOKĖTI $ 50.—, likutis isimokėjimui

II* po $ 2.00 savaitei be nuoišmčių ir be mokesčių
SKLYPAI ŠALIA 3 KELIO. VANDUO, KANALIZACIJA, GATVĖS, ELEKTRA, ŽEMĖ PARUOSTA STATYBAI. 

NAUJA MOKYKLA ČIA PAT ŠALIA SKLYPŲ. SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE.

KURKITE LIETUVIŠKĄ KOLONIJĄ!

JAU DAUG LIETUVIŲ ČIA NUSIPIRKO 
SKLYPŲ.'— PASKUBĖKITE, KOL YRA 

PASIRINKIMAS.

1.

2.

1
itH

o ::

ir atsilikusi ir nebetinkama, pastumdėlio Kadaro režimui, 
bet kad

Jungt. Amerikos Valsty
bės neturėjo tokiam atve 

jui jokio nusistatymo.
ar parengtos politikos ir to pa 
sekoje buvo nepasiruošusi pra 
dėti jokių sprendžiamų veiks 
mų ar akcijos laike trumpo pe 
riodo kada tai galėjo padaryti 
daug gero. Laikas buvo lemia 
mas veiksnys Vengrijos krizė 
je. Jeigu Jungtinės Tautos, va vai. popietų, Jungt. Amerikos 
dovaujant Jungt. Amerikos Va Valstybių ambasadorius Jungti 
Istybėms, būtų sugebėjusios nėms Tautoms Lodge užsispy 
veikti greitai, tai per penkias rė atidėti 48-ioms valandoms 
dienas Vengrija būtų buvusi bet kokią dėl Vengrijos akciją 
laisva ir tai būtų galėję sulaiky tikslu leisti įvykti sovietų-veng 
ti po to sekusią sovietų invazi rų „deryboms”. Tačiau tuo lai 
ją Vengrijoje. ku jau buvo žinoma, kad masės

Kai kurie iš tų dalykų, kurie sovietų karinių dalinių jau slen 
galėjo būti padaryti Vengrijai ka Vengrijon. Tą patį vidurnak 
pagelbėti, buvo išdėstyti „The tį, kada Australijos delegatas 
New Leader“ buvusio Jungt. Jungt. Tautose pertraukė disku 
Amerikos Valstybių karinės mi sijas dėl Suezo kanalo ir parei 
sijos šefo Jugoslavijai, Frank kalavo atkreipti dėmesį į atnau 
lin A. Lindsay, kuris pradeda jintą sovietų puolimą Budapeš 
1956 metų lapkričio mėn. 2-rą te, kaip tik tuo laiku ten vyks 
ja diena, tą dieną, kada Vengri tantį, tai Lodge nebuvo pasiren 
jos premjeras Imre Nagy pa gęs ką nors daryti. Keturioms

---- ---------------------------------- ‘ - - ’’----------------- ------------Al..~ -1A1 1------ 1 ne

Be to viso, Jungtinių Tautų 
Generalinis susirinkimas galėjo 
išduoti savo rūšies habeas cor 
pus šaukimą, reikalaujantį ru 
sus paleisti Jungtinių Tautų aki 
vaizdoje pagrobtąjį vengrų pre 
mjerą Imre Nagy, kaipo teisėtą 
Vengrijos vyriausybės galvą.

Tačiau, ištikrųjų, viskas 
taip Įvyko:

1956 m. lapkriičo 3 d. 6-tą

skelbė Vengrijos neutralumą, dienoms praėjus, dėl to, kad

Vieno' bėgio geležineklis, numatomas pratiesti tarp Fort 
McLeod ir Jukono Teritorijos sienos Britų Kolumbijo 
je. Šioje ivetoje bus kuriamas naujas pramonės rajo 
nas. Vieno bėgio geležinkelis, manoma, bus atsparasnis 
žiemos pūgoms, kurios yra dažnos šiame Britų Kolumbi 
jos pakraštyje. (CS).

KAM MOKĖTI NUOMĄ, JEI GALIMA 
ĮSIGYTI NOSAVUS NAMUS!

PIRKITE ŠIANDIEN UŽ ŠIMTINES — 
RYT PARDUOKITE UŽ TŪKSTANTINES!

REIKALINGAS
Lietuvis pardavėjas.

Labai geras atlyginimas.

3.
4.

6.

7.

ŠTAI MŪSŲ GARANTIJOS:

Nuosavybės dokumentai kiekvienu metu. 
„Certificate of Search“ išlaidas apmokame mes. 
Sklypai paženklinti — nėra jokios abejonės dėl 
jų tikslios vietos.
Niekur mūsų sklypuose nėra pelkės.
Žemė niekad nebuvo ir nebus apsemta vandens.
Sklypai paruošti statybai.
Raštiškai garantuojame, kad vanduo ir kanali
zacija bus įvesta nustatytu laiku.
Mokyklos neprojektuojamos, bet jau yra.

GRĄŽINAME PINIGUS 
jei Imperial Gardens Inc. kurią nors šių 

garantijų neišpildytų.
H

Ties Raštikio atsiminimais
12. KELIOS BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Stasio Raštikio atsiminimai muose kalba apie save, savo 
sukėlė daug klausimų, kuriais mą, įvairias savo pareigas 
rašant reiktų parašyti nemažės 
nė knyga, negu jo parašyta. 
Bet tai būtų atskiras darbas. 
Baigdamas šias pastabas, turiu 
pasakyti, kad nepasakiau visa, 
ką žinau ir kas reikėtų pasaky 
ti ir nepasakiau taip, kaip reik nelyg griežtai pateisina visas mą ir jo laikus. Ir to tikslo ne 
tų pasakyti. Manau, kad dar Raštikio silpnybes, dar kartą tu turiu, nes ir reikalo nėra. Netgi 
kaikas reikia pakonservuoti at riu pasakyti, kad pats Raštikis Sniečkus pripažįsta, kad „bur 
eičiai, nes dabar dar peranksti budina savo asmenį, tat jis pats žuazijos laikais ne visa buvo blo 
kel,ti viešumon visiškai atvira iššaukia iš skaitytojų pasisaky gai padaryta“. Gausių ir moksliš 
forma.

Kas gi iš Raštikio atsiminimų 
paaiškėjo, kas gali turėti atgar 
siu ateičiai? Raštikis atsimini

liūs, gražiausias mokyklas, kul siminimai yra geras leidinys, 
tūros namų tinklą visoje Lietu Naudingas. Labai laiku jis pasi 
voje ir būtų buvusi nubiusinta rodė, todėl, kad jis iškėlė daug 
ir nuutėlinta. Dabar gi, visi gin klausimų, kuriuos labai pravers 

šei klai ir ginklų fondai, kuriems iš išsiaiškinti.
ka leisti milionai Litų, teko priešui Bet St. Raštikio knyga negali 

riuomenėj, savo sumanymus, be nė vieno šūvio, net nebanda ištisai eiti, kaip dokumentinė 
santykius valdžioje, kariuome nt gintis. Tokios kariuomenės knyga. Tokie galės likti tiktai 
nėję ir tt. Pagal šituos jo pasi Lietuvai nereikia.
sakymų punktus ir teko šis tas Dar vienas skaitytojas paste 
pasakyti. bėjo, kad esą aš turįs tikslą nu

Kai Juozas Vaiečliūnas per vertinti Smetonos prezidentavi

kaikurie skyriai. Raštikio atsi 
minimai yra pagrindas plačiau 
jo paliestus klausimus išsiaiš 
kinti. Jo pasisakymai yra vie 
nas tų klausimų aiškinimas, to 
Ii gražu netiksliai nušviečiąs 
visą

turėta vieningo ir apgalvoto 
šiuo reikalu veiksmų plano, Ju 
ngt. Tautose buvo įsodinti Ka 
daro delegatai.

Anna Kethly, vienintelis na 
rys teisėtos Nagy vyriausy
bės, dar laisvėje, nebuvo leista 
net kalbėti ir kreiptis j visuoti 
ną Jungt. Tautų susirinkimą. 
Tuo laiku kai skaitlingi įvairių 
valstybių ambasadoriai Budape 
šte jau galėjo veikti, kaipo Jun 
gtinių Tautų stebėtojai, savai 
tės buvo gaištama veltui mėgi 
nant tokius stebėtojus būti ilei 
stais Vengrijon.

Visa ši istorija yra skaudi ir 
apgailestautina tiek Jungt. Am 
erikos Valstybėms, tiek Jung 
tinėms Tautoms,

Pats baisiausias faktas, 
savaime suprantama, yra tai 
kad bereikalinga Suezo invazi versmus ir valstybės gynimu vi 
ja atsitikusi tuo pačiu laiku ne siškai nesirūpino, 
tiktai atidėjo ir suvėlino akciją

Lietuvos būseną iš esmės. 
J. Kardelis

PRANAŠYSTĖS 
1957 METAMS

Vokiečių žurnalas Revue du 
oda pasikalbėjimus su 4 garsia 
usiais pasaulio pranašais apie 
1957 metus.

Tie spėjikai yra: Hans Ge 
nuit iš Hamburgo, Willy Bish 
off iš Berlyno, Piece Lefevre— 
Paryžius ir Miguel Ordonez— 
Rio de Janeiro.

1957 m. dideli pagerinimai 
socialinėj srity ir didelė nėra 
mybė pavergtose tautose.

Atgimimas pietryčių Azijos 
tautose.

Pakilęs jaunimo sąjūdis prieš 
esamas formas kaip rytuose, 
taip vakaruose.

Gegužės mėnesį nepaprasti 
pašnekesiai Budapešte.

I nuros Ka - ------- - Liepos mėnesį lietūs ištisai
nors jis ir sakysime — literatūros, istori per visą Europą. Didelės vidaus

Svarbiausias mėnuo 1957 m. 
muotis asmenybė. Organizaci bus rugpjūtis. Šiam mėnesy ky 
jos, kuriose būtų gilinamos ob ^a iš naujo revoliucijos Vengri 
jektyvios žinios, tikrai padėtų j°j» Rumunijoj ir Čekoslovaki 
jau bręstančioms asmenybėms j°j- 
tobuliau ir nešališkiau susifor Bombos atentatąs sujudins 
muoti. Tam aš pritariau. Deja, vakarų Europą. Rusioj didžiau 
A. Smetona viena sakė, o kita šia krizė nuo 1917 m.

Rugsėjo mėn. nepaprastos ži

mus. Antra, aš laikau tai labai kais dokumentais paremtų fak 
svarbiu dalyku žmonių santy tų visą eilę suminėjo miręs jau 
kiams. Kol mūsų vieni jausis prof. dr. J. Krikščiūnas, kurio 
ne žmonės, o kažkokie „kito ilgokas rašinys kaip tiktai bu 
kie“, kol mes nesuprasime, kad vo ištisai perspausdintas „Ne 
visi mes esame žmonės ir visi priklausomoje Lietuvoje“. Man 
tokiais turime būti, tol nebus nėra reikalo tai kartoti. Lietu 
gero sugyvenimo. Tobulesnė, va nepriklausomybės laikais pa 
geresnė santvarka seka iš tobu darė didelę pažangą, bet neabe 
lesnio, geresnio žmogaus. Bet jotina, kad galėjo padaryti dar 
nėra prasmės atsakinėti į J. Vai didesnę.
čeliūno' kaikuriuos užsipuoli Kaikuriems A. Smetonos su 
mus, nes jie yra tikra stalininė manymams aš tvirtai buvau pri 
kopija. taręs. Pav. buvau pritaręs jo su

Bet štai kas reikia pasakyti; manymui uždaryti mokyklose 
po 1926 metų gruodžio 17 die srovines moksleivių organizaci 
nos perversmo Lietuvos kariuo jas- dabar esu tos nuomonės, 
mnės jau neturėjo. Kariuome kad vaikus traukti į srovines or 
nės, kuri būtų buvusi tikra Lie ganizacijas yra nesveika ir ne 
tuvos valstybės gynėja nuo pr naudinga. Manau, kad mokyklo 
iešų. Ir deja, St. Raštikiui nepa se geriausia būtų, jeigu būtų 
sisekė jos grąžinti į tikros ka bendros organizacijos, rateliai, 
riuomenės vėžes, i___  .
daug bei plaičai rašo apie savo jos, meno sporto ir tt. Juk tik kovos Kremliuje, 
pastangas. Po gruodžio 17 per universitete jau pradeda for Svarbiaue-ae rr. 
versmo, lemiamoji, vadovaujan 
čioji, karininkų dalis tiktai po 
litikavo, ruošė sąmokslus, per

tiktai atidėjo ir suvėlino akciją Kad nebūčiau neteisingai su
Vengrijos reikalu, bet dar ir pa prastas, aš už tai Raštikio nekal ,
drąsino rusus daryti irgi „inter finu. Jis, kaip pats rašo, darė vi darė. Jis vienas srovines organi ■ „ - . - ..
venciją“. sa, kad kariuomenė būtų kariuo zacijas tramdė, o kitas srovines ni°s ,s Y.Ylkano‘ Jaudinantieji

Štai kodėl ir prezidentas Ei menė. Deja, jam tas nepavyko, organizacijas favorizavo. Tai pasikalbėjimai apie Oder-Neis 
senhower yra visai teisingas tv Jo pastangos buvo bergždžios, jau buvo nelogiška. se liniją, Spalio mėn. Peronas
irtindamas ir užsispirianičai įti Jis išgelbėjo šaulius. Tai jo nau Arba: A. Smetona mėgdavo P^ms va lą cgen moję 
kinėdamas, kad bet koks agre dai didelis pliusas. Jis truputį pasisakyti prieš partijas ir pa Maskvoje vėl sprogsta .politine 
sijos likutis, agresijos pėdsakas prilaikė Smetoną politišaki. Tai galiau jas uždarė. Tiktai ne sa bomba. Vienos valstybes galva 
turi būti ištrintas - panaikintas, verta pagirti. Bet kariuomenė vąją. J*s būtų buvęs logiškas, miršta.

Tiktai taip darydamas laisva taip ir liko dezorganizuota ir ne jeigu, laikydamas save autorite Lapkričio men. sporto srity 
sis pasaulis gali atgauti morali paruošta. Tai buvo perdėm ža tu, visiems butų tokiu statęsis. nepaprastas laimėjimus. KeiKS 
nę teisę ir stiprybę veikti efek lingas reiškinys. Bet ir čia jis nesilaikė logikos, minga Nehru kelione,
tyviai bet kokiam naujam so Šimtai milionų litų, vien tik Tas pat ir su jaunimi organiza Gruodžio men. dar kartą ne 
vietų sukilime, kas gali atsitik tai St. Raštikiui esant kariuo cijomis. Tai buvo rėžiantis ne papras a augs ai p i u®' 1
ti kiekiveną valandą. menės vadu, buvo nenaudingai neobjektyvumas. Tas kenkė jo oe nze. Y* - taiLnip

Taip baigia savo vedamąjį išleisti. Jeigu jie būtų buvę pa taip saugomam autoritetui, ku aciau.™ *r g „ 
šiuo reikalu žymusis žurnalas naudoti realiam reikalui, tai Lie nam ir Raštikis nuoširdžiai tar V . Vokieti
„Life“ š. m. kovo mėn. 4 d. eg tuva, visa Lietuva, būtų buvusi navo. _ i *
zemplioriuje. (d. b.) mūrinė, turėtų asfaltinius ke Baigiu nebaigęs. Raštikio at 1

venciją“.
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RAŠO DR. V. SRUOGIENĖ
1857 metais.

Ėjo pasiruošimas panaikinti niokodami mūsų kraštą. Tin 
baudžiavą. Gubernijų seimeiiuo giam ir negabiam vokiečiui, Sa 
se bajorai gyvai diskutavo bau ksų kurfiurstui Augustui III 
džiavos panaikinimo reikalą ir viešpataujant, Lietuva išgyve 
neseniai įžengusiam Į sostą ca no vieną iš liūdniausių savo is 
rui Aleksandrui II (1855 —torijos laikotarpių. Didikai sa 
1874),kuris buvo paveiktas Įibe vo tarpe reijosi dėl avldžios ir 
ralinių idėjų, išdėstė motyvus, urėdų, baudžiavos sunkumas, 
dėl kurių reforma atrodė būti kaip atrodė, buvo pasiekęs apo 
nai reikalinga. Tai pažangesnių gėjaus (valstiečiai buvo dar da 
Lietuvos dvarininkų iniciatyva ugiau išnaudojami po padalini 
baudžiavos panaikinimo kiausi mų, kai rusai Lietuvą okupa 
mas pajudėjo visoje Rusijos im vo). Prancūzijos ministeris 
peri joje. 1857 m. vasario mėn. Choieusl sąmoningai stengėsi 
20 d. caras savo reskriptu leido anarchiją krašte palaikyti, kad 
toliau projektą svarstyti, reika Rusija su Prūsija Lietuvos ir 
laudarnas reformą vykdyti iš lė Lenkijos sąskaita nesustiprėtų. 
to, kad nesukiltų maištai ir ne O bajorai save ramino, kad kraš 
ramumai. tas kaip tik savo netvarka tesi

Ne visi tačiau Lietuvos dva laiko. . . Paskendę girtybėje jie 
rininkai reformai pritarė. Jei gyveno pagal to laiko šūki: 
gu šveisesnieji gyvu žodžiu bei prie saksų karaliaus pilvui ir 
laiškais Įtikinėjo savo kaimy gerklei duok valios! 
nūs ir pažįstamus, kad ji reika 
linga bendrai humaniškais, o 
taip pat ir ūkio našumo moty 
vais, dauguma stengėsi iš anks 
to apsidrausti ir skubėjo atleis 
ti asvo valstiečius be žemės, ar 
ba ypač žiauriai juos išnaudojo. 
Todėl daugely vietų kilo nėra 
mumų, kaip Savičiūnų, Alun 
tos, Utenos, Salantų dvaruose 
ir kt. Susirūpinęs tuo Vilniaus 
generalgubernatorius Nazimov 
išleido Įsakymą (1857 m. gruo 
džio 20 d.) tuoj pat imtis griež 
čiausių priemonių neramumams 
sustabdyti.

Pradėta tiesti pirmoji geležin 
kelio linija. 1957 m. sausio men. 
26 d. Vyriausiajai rusų geležin 
kelių bendrovei leista pradėti 
tiesti geležinkeli iš Peterburgo 
i Varšuvą pro Vilnių (1.050 va 
rstų ilgumo) su šaka pro Kau 
ną i Virbali (160 varstų). Leis 
ta gręžti tuneliai prie Vilniaus 
ir Kauno, statyti tiltus per Ne 
muną ir Vokės slėni.

1957 metais.
Visuotinės anarchijos metu 

bajorai sauvaliavo, o maskoliai pas jį karininką su užklausimu: 
žygiavo pro Lietuvą j Prūsus, „Ar rusai eina kaip draugai,

Seimelių ir tribunilų sesijos
buvo karštos, lydimos muštynių „Maldų ir Giesmių Knygelė“, 
ir nekartą pavirsdavo tikrų kau Ją su pratarme, rašyta 1956 m. 
tynių lauku, kuriame netrūko pabaigoj, išleido Evang. Liuter. 
sužeistų ir užmuštų. 1757 m. —------------------------------- ————>
tribunolo sesija Vilniuje pasižy ar kaip priešai?“
mėjo ypatingu trukšmingumu. „Kaip draugai“, — atsakė 
Etmonas Radvila pravarde Lievenas, bet šeimininkavo Lie 
„Rybenko“, sužinojęs, kad jo tuvoje, kaip norėjo, rekvizavo 
priešas Sapiega ateina su ka maistą ir pašarą, įeikalavo dau 
riuomenc ir nori pulti arsenalą, gybės pastočių, verte malūninin 
pastatė Vilniaus pilies kieme kus malti rusų kaiiuomenei mil 
patrankas ir užbarikadavo že tus ir kt. Daug mūsų 
mutinės pilies salę, kur papras nukentėjo, ištisi kaimai liko su 
tai vykdavo tribunolo posė deginti.
džiai. Trimitininkai skelbė et Možojoje Lietuvoje
mono Įsakymus, keli karininkai jo rusų okupacija (1757—1763). 
buvo pasmerkti mirti. Nusigan Rusai Įsibrovė Į Rytprūsius, bar 
dę miestiečiai kasė i žemę savo bariškai plėšė ir be atodairos žu 
turtą, slapstėsi, kur Įmanydami, dė gyventojus. Generolas Apra

O Europoje tuo tarpu virė 7- ksinas su 100.000 maskolių su 
erių metų karas (1 756—1763). mušė Prūsijos karaliaus Fridri 
Rusai, nepaisydami Lietuvos ir ko II kariuomenę ties Gross Ja 
Lenkijos paseklbto neutralumo egersdorf (1757 m. rugpjū

KAJ LTOK WBffOOVIKA
LIETUVOS ISTORIJOS IR ETNOGRAFIJOS DARBAI

Lietuvos TSR Mokslų akade Konsistorija Lietuvoje, savo pa 
mijos Istorijos instituto Istori rapijieči/i lėšomis. Spausdinta 
jos - etnografijos muzėjaus ben valst. spaustuvėj Vilniuje silp 
dradarbiai ruošia eilę darbų, ku name laikraštiniame popiery ir 
riuose pasakojama apie lietuvių Įrišta silpnuise viršeliuose su 
tautos praeitį. Panaudojusi mu auksiniu kryžium. Formatas 12 
zėjuje esančią medžiagą bei ar cm. Puslapiai 263. Pra
chyvą, fondų vedėja M. Glem tarmėj pasakyta, kad medžiaga 
žaitė parašė veikalą „Verpimo paimta iš klaipėdiškių giesmy 
ir audimo tradicijos Lietuvoje“, no 1936 m. laidos, kun. Adomo

Vyresnioji mokslinė bendra Šerno darytų vertimų ir „kitų 
darbe S. Bernotienė parašė dar šaltinių”. Ten yra maldų šven 
bą apie valstiečių sausumos su tems, kasdieniniam reikalui ir 
sisiekimo priemones XIX-XX ypatingiem reikalam. Yra tru 
amžiuose. Muzėjaus direkto mpa liturgija, penkios psalmės 
rius V. Žilėnas, panaudojęs su ir 188 giesmių. Ji spaudai pa 
rinktą medžiagą ir aichyvinius ruošta paskubomis Konsistori 
dokumentus, parašė veikalą jos narių dvasiškių: J. Armo 
apie Valkininkų šaudomųjų gi naičio, A. Briedžio, Viliaus Bur 
nklų liejiyklą XV—XVII am kevičiaus. Jono Kalvano ir Jur 
žiuose. ę

EVANGELIKŲ RELIGINĖ 
LITERATŪRA LIETUVOJE

Lietuvoj iš spaudos išėjo

ŽURNALAS „KARYS”.
Pirmieji šių metų „Kario“ 

nr. (1, 2 ir 3) malonūs Į rankas 
paimti, nes patraukliai iliustr 
uoti spalvoti viršeliai, geia po 
piera ir gausu iliustracijų vidų 
je. „Karys“ sakosi esąs „pašau 
lio lietuvių karių - veteranų mė 
nesinis žurnalas“, todėl žinių 
skyriuje siekia kuodaugiausiai 
žinių apie juos, Įimant ir Ameri 
kos lietuvių pirmojo bei antro 
jo pasaulinio karius, nors žinių 
apie juos, aišku, gausiau, negu 
skelbiama. Pasigendama ir str 
aipsnių apie A. lietuvių karių 
veteranų žygius, kurie, visgi, 
palietė ir Lietuvos likimą.

Įdomiausi gal istorijos strai 
psniai: V. Sruogienės „Gedimi 
naitės vestuvės Bavarijoje lė
tame amžiuje“; A. Kasakaičio 
„Apie Rytprūsių mozūrus“; A. 
Bernoto „Karas ir kariniai Įvy 
kiai Pabaltijo kraštų pašto žen 
kluose“; istorijos magistr o K. 
Stalšans „Rusų, lenkų ir vokie 
Čių mokslininkų tyrinėjimai 
apie lietuvius ir latvius Poloc 
ko krašte“ (Polockas esąs Įkūi 
tas vikingų - skandinavėnų 862 
metais, bet 980 m. mieste jau 
būta daugiau slavų, negu lietu 
vių ir latvių, tačiau 1618 m. teis 
mų dokumentuose dar gausu 
lietuviškų ir latviškų 
džių) ; A. Zygmanto „Kovos 
kirvio laikai“ (apžvelgia naujo 
jo akmens gadynės amžių ir jo 
padarinius, ypač karo kirvu 
kus, tik, deja, maža pasakoja 
apie radinius Lietuvoje ir iš to 
kylančias teorijas) : Teodoro 
Paparčio „Šis tas apie Preziden 
tas Smetona laivą“ (laivas už 
200,000 litų pirktas iš vokiečių 
ir pirmu žvilgsniu padaręs liūd 
no Įspūdžio; jis buvo 505 tonų, 
anglių paimdavo 120 tonų, van 
dens 50 tonų, dvi garo mašinos 
jj varė tūkstanties arklių jėga, 
plaukė 18 jūrų mylių per valan 
dą. Įgulą sudarė 40 vyrų, tačiau 
negalėjo paveikti prieš kontra 
bandininkus ir Vidaus reikalų 
min. ji perleido Karo Apsaugos 
min.).

Patiriame, kad karaliaus Mi

KANADOS FIRMA
PAGAMINO

NAUJAS KOJINES
2-gubų padų kojinės yra iš- V 
rastos tik PENMANO, vė: 
liau pradėtos kopijuoti visa
me pasaulyje. Vien tik 
PENMANS gamina šios lū
šies kojines Kanadoje... 
IŠSITEMPIANČIAS, vieno 
dydžio, dvigubų padų koji
nės suteikia dvigubą pato
gumą. ŠĮ pavasarį, PEN
MANS išleido Įvairių spal
vų rinkinio. Galite pasirink
ti paprastų ar languotų. . . 
ilgai laikančio nailono, nai
lono ir vilnos, nailono ir me
dvilnės. Nešiokite paskuti
nės mados šypsodamiesi, 
nes tai tikrai patogios koji
nės. Reikalaukite 2-GUBŲ X 
PADŲ vieno dydžio IŠSI- 
TEMPENČIŲ ' KOJINIŲ, 
pagamintų (20-S-6)

gio Sprogio.
Toji pat Konsistorija yra pr 

ieš tai išleidusi bažnytini kalen 
dorių pirmiau 1956 m. ir vėliau 
dar ir 1957 m. Pirmame be ka 
lendoriaus paties yra dar ir 
„Lietuvos TSR Ev. Liut. Baž 
nyčios” statutas ii nuostatai ku 
Ito tarnautojams, jie surašyti 
pagal Latvijoj veikiančią tvar 
ką. Paskutiniame dar yra ir ka 
pinių taisyklės.

Tai vienintelė naujai išleisto 
ji religinė literatūra evangeli 
kams dabartinėje Lietuvoje. To 
ronto lietuvių evang. liuter. pa 
rapija jau nuo rudens siunčia Į 
Lietuvą jos Parapijos Žinias ir 
kitą jos leidžiamą religinę lite 
ratūrą. Pirmiau buvo siunčia 
ma po 1 egz. ir, paprašius jų 
daugiau, dabar siunčiama po 
15. Jie nueina palyginamai gr
eit ir reguliariškai. Tačiau pla 
tesnė informacine literatūra 
apie bažnytini gyvenimą Ameri 
koje užtrunka ilgai ir kita din 
gsta, nepasiekusi adresato.

• „Penkiolika rožančiaus pa 
ir Kristi slapčių“ filmą sudarys 15 atski

žmonių

prasidė

Lenkijoj paseklbto neutralumo egersdorf (1757 m.
ir jų vyriausybių net neatsiklau čio mėn. 30 d.) tarp Vėluvos
sę, traukė per Lietuvą kovoti ir Įsruties.
su Prūsija. Kai generolas Lie ? ...
venas peržengė sieną, etmonas jonas Donelaitis, pasižymėjo gr rų epizodų, kurių kiekvienas te 
Radvila nusigandęs

Lietuviai, jų tarpe

pavar

nusiuntė ažiu pasyviu pasipriešinimu ok sis po pusę valandos. Filmo pa
upantams. statyme dalyvauja 160 pagrin

Bus daugiau. dinių ir 600 antraeilių veikėjų. ndaugO' sūnai buvo ne Ruklys

ir Rupeika, bet Replys ir Gers 
tutis, nes taip jie vardijami 
(Replen et Gherstuchen) loty 
nų kalba parašytame akte, ku 
riuo karalius Mindaugas pado 
vanojo pirmam Lietuvos vysku 
pui žemių Raseinių, Betygalos 
ir Laukuvos apylnikėse, 12 d. 
kovo, 1254 m.

Kita rūšis įdomių straipsnių 
Nukelta Į 5-tą psl.

P R. D O M. GIRDŽIUS.

Penkios Lin-Yutango tiesos
6. PENKIOS DIDELĖS IsMINTYS.

(V e r t i m a s.)
Žmogus ir mašina.

Kai Tsekung, Konfucijaus mokinys, vyko Į Ch’u valsty
bę pietuose, pakeliui Į Chin jis praėjo pro Hanyin. Ten jis 
pamate sena žmogų kasant griovelį sujungti daržovių sodui 
su šuliniu. Labai sunkiai, lėtai ir nesėkmingai jis sėmė iš 
šulinio vandenį kibirais ir pylė grioveliu.

„Tai kad tu čia turėtum mašiną, — tarė Tsekung, — 
per vieną dieną galėtum aplaistyti šimtą kartų didesnį plotą. 
Tada tau darbas būtų vieni niekai palyginti, kiek tu dabar čia 
vargsti. Ar tu nenorėtum įsigyti mašiną?”

„Kas tai būtų?. ." suabejojo daržininkas, pakeldamas 
akis.

„Yra toksai pabūklas lengvu priekiu, sunkiu užpakaliu. 
Jis varo vandenį lygiai, o tas šnypščia čiurkšlėmis, eina, kaip 
pamuiluotas. Tai vadina laistytuvu“.

Į tai daržininkas atsakė nuraudęs ir paskui nusišypsojęs:
„Aš girdėjau iš savo mokytojo, jog tie, kurie yra sukti su 

įrankiais, yra sukti ir savo elgesy; tie, kurie sukti elgesy, yra 
sukti ir širdyje, negali išlikti švarūs ir nesugedę; o tie, kurie 
nėra švarūs ir nesugedę, negali turėti ramumo savo dvasioje; 
tie, kurie neturi ramumo savo dvasioje, netinka būti Tao me 
dijumais“.

Tsekung'o nuotaika krito. Jis jautėsi nepatogiai, lyg 
būtų buvęs pažemintas. Tik nuėjęs trisdešimt mylių, jis ap 
rimo.

„Kas buvo tas žmogus, — klausė jo mokiniai, — kad ta 
vo veido spalva pasikeitė kai tu jį pamatei? Lyg būtum tu 
visą dieną praradęs“.

„Aš maniau, — atsakė Tsekung, — kad tik Konfucijus 
buvo vyras. Nežinojau, jog yra dar kitas. Esu girdėjęs ma 
nąjį mokytoją kalbant, jog technikos savybė yra parankamas, 
o pastangų tikslas — laimėjimas: gauti geriausius rezultatus, 
įdedant mažiausia darbo. Ne taip yra su žmogumi. Vos pra 
dėjęs gyventi, kaip ir visi kiti, jis nepažįsta aplinkos reikšmės 
jo integralinei natūrai. Laimėjimai kartu su technikos pato 
gurnais verčia žmogų prarasti jo kūdikio širdį. Ansai gi vy
ras niekur neina prieš jo (natūralinę) daiktų tvarką; jis nie 
ko nedaro, kas žalotų jo širdį. Valdovas pats savęs, jis stovi 
augščiau kitų, jį giriančių ar peikiančių. Jis yra tobulas žmo 
gus. Chuangstse.

Nedaryk — Nieko — Nesakyk — Nieko.
Vykdamas šiaurėn per Juoduosius Vandenius ir Tamsų 

jį Kalną, Žinojimas susitiko Nedaryk-Nieko-Nesakyk-Nieko 
ir paklausėjo apie Tao, bet nedaryk-Nieko-Nesakyk-Nieko 
nieko nepasakė. Tada Žinojimas atsigrįžo ir našinosi j pietus 
per Baltuosius Vandenius ant Lapės Augštumų ir ten paklau 
sė Kraštutinį-Visame-Kame apie Tao.

„O taip, taip! Aš tau pasakysiu! Aš žinau, žinau..."
Bet vos pasiryžo Kraštutinis-Visame-Kame sakyti, jis 

užmiršo, ką jis turėjo sakyti, ir Žinojimas atsakymo nesu 
laukė. _ ____ _ - . .. Ui

Tada Žinojimas nuvyko į karališkus rūmus ir paklausė 
Geltonąjį Imperatorių apie Tao. Pastarasis tarė:

„Žmogus gimsta per vitalinės dvasios susitelkimą. Kol 
laikosi vitalinė dvasia, jis gyvena; kai vitalinė dvasia išgaruo 
ja, jis miršta. Jei gyvenimas ir mirtis yra mūsų ištikimi paly 
dovai, ko mums rūpintis?

Todėl visi daiktai yra Viena. Ką mes mylime, yra slepi 
ninga gyvybė; ko nekeničame, yra sugedimas per mirtį, la 
čiau sugendamas per mirtį savo keliu tampa slėpininga gyvy 
bė, ir slėpininga gyvybė vėl tampa sugendama per mirtį. Vi 
si visatos daiktai yra pilni vienos dvasios. Todėl Išminčius v: 
sur mato Vieną.“

„Tai tu ir aš pažįstame Tao, o anuodu du ten nepažįsta",
— tarė Žinojimas.

„Nedaryk-Nieko-Nesakyk-Nieko buvo teisus, — atsakė 
Geltonasis Imperatorius. — Kraštutinis-Visame-Kame buvo 
beveik teisus, tačiau tu ir aš esava gi toli nuo Tao. Tas, ku 
lis pažįsta, nekalba; tas, kuris kalba, nepažįsta.“

„Aš klausiau Nedaryk-Nieko-Nesakyk-Nieko apie Tao,
— vėl sakė Žinojimas, — bet anas man neatsake. Ne kad ne 
norėjo, bet kad negalėjo. Aš klausiau ir Kraštutinį-Visame- 
-Kame. Šis buvo bepradedąs sakyti, bet nepasakė. Ne kad 
nenorėjo, bet kad užmiršo tai, ką norėjo. Todėl Klausiu da 
bar tave, ir tu gali tai pasakyti. Tik kodėl tu sakai, jog esi 
toli nuo Tao?“

„Iš anųjų dviejų, — atsakė Geltonasis Impeiatorius, Ne 
daryk-Nieko-Nesakyk-Nieko buvo tobulai teisus, nes jis iš 
tikrųjų nieko nežinojo. Kraštutinis-Visame-Kame buvo be 
veik teisus, nes jis buvo užmiršęs. Tu ir aš esame tačiau toli 
nuo Tao, kadangi žinome.“ C h u a n g t s e.

Chi Liang’o gydytojai.
Yang Chu turėjo draugą, vardu Chi Liang. Vieną dieną 

Chi ‘Liang susirgo ir po septynių dienų pasijuto visai ..blogai, 
Jo sūnūs verkė prie lovos ir siūlė pakviesti gydytoją.

„Jie tokie avigalviai, tie mano sūnūs, — tarė Chi Liang 
į Yang Chu ,— ar nepadainuotum kokią dainą, kad jie nu 
siramintų?”

Yang Chu pradėjo:
„Dangus dvejoja, 
Kodėl taip būna; 
Ką vargšas žmogus 
Gali žinoti?
Nelaimės, votys —
Dangaus kapryzai;
Už laimę, gėlą 
Žmogus sumoka. 
Abu sudėti 
Nežinom lašo, 
Ką gal padėti, 
Ką gal žinoti 
Kerėtojas, 
Daktaras.“

Sūnūs vistiek nesuprato ir jieškojo gydytojų. Pirmo gy 
dytojo vardas buvo Chiao, antrasis vadinosi Yu, trečiasis bu 
vo Lu. Ir gydytojas Chiao pasakė ligoniui:

„Tu nepadoriai gyveni. Tavo liga eina iš peralkimo, per 
sivalgymo ir lytinio nesivaldymo. Tavo dvasia yra pakriku 
si. Tai nepareina nei nuo dangaus, nei nuo piktųjų dvasių. 
Nors liga yra labai rimta, bet galėčiau ją pagydyti.“

Cri Liang tare: „Jis yra menkas gydytojas; vykite jį lau 
kan.“

Gydytojas Yu sakė:
„Tu sergi dėl silpno organizmo; nebuvai vaikystėje ge 

rai prižiūrimas. Čia yra ne dienų klausimas, bet metų. Gali 
ma būtų išgydyti.”

Chi Liang tarė: „Jis yra menkas gydytojas: vykite jį lau 
kite jį.“

Gydytojas Lu tarė:
„Tavo1 liga neatėjo nei iš dangaus, nei iš žmonių, nei iš 

piktųjų dvasių. Buvo vienas, kas žinojo tave, kai tu buvai 
pirmą kartą pradėtas moteriškės iščiose. Jis vienas tai žino 
jo. Kokia gali būti nauda iš medicinos?“

„Tai dieviškas gydytojas, — pasakė Chi Liang, — išleis 
Kite jį su brangiomis dovanomis.“

Greitai Chi Liang pasveiko. L i e h t s e.
Kaip liežuvis apėjo dantis.

Ch'ang Ch’uang susirgo, ir Laotse nuėjo jo aplankyti. 
Pastarasis tarė ligoniui: „Tavo būklė yra labai rimta. Ar tu 
neturi ko pasakyti savo mokiniui?“ — „Nereikia ne Klausti to. 
Jau buvau beketinąs tau sakyti! — atsakė ligonis. — Ar tu * 
žinai, kodėl kai tik privažiuoji savo gimtąjį kaimą, turi tuojau 
išlipti iš karietos?“ Ir Laotse atsakė:“ Ar tik nereiškia tas 
paprotys, kad turėtume pagerbti savo kilmę?“ — „A, šitaip,"
— atsakė Ch’ang Ch’uang.

Ligonis vėl paklausė:: „Ar tu žinai, kodėl kai praeini pro 
augštą medį, turi bėgti?“ — „Ar tik nereiškia tas paprotys, 
jog reikia gerbti visa, kas sena?“ (Konfucijus: „Augštus da 
iykus gerbk, bet laikykis jų iš tolo.“ Vert.) — „A, šitaip,“
— atsakė Ch’ang Ch’uang.

Tada Ch’uang išsižiojo, kiek galima daugiau, ir liepė La o 
ese žiūrėti » burnos vidų klausdamas: „Ar mano liežuvis yra 
dar ten? ’ — „Yra,”,— atsakė Laotse. „O mano dantys ai ten 
yra?” — klausė senas mokytojas. „Ne,” — atsakė Laotse. 
.„Ar žinai kodėl?“ — klausė Ch’ang Ch’uang. „Ar tik ne dėl 
to liežuvis išsilaikė ilgiau, kad jis yra lankstus ir minkštas, n 
ar ne dėl to dantys pirmiau susivartė ja, kad jie yra kieti?” — 
atsake Laotse. „A, šitaip,” — tarė Ch'ang Ch’uang, — tai 
tu jau esi išmokęs visus gyvenimo principus. Aš tau nieko ne X 
turiu daugiau ko pasakyti”. L i e h t s e.

Aukso vidurys.
Motse mokė mylėti kitus, Yang Chu — pats save. Men 

cius pasakė: „Mylėk savo tėvus.“
Vienas filosofas užgynė visai seksualinius santykius, ki 

tas — patarė atsiduoti tokiems malonomams. Tzussu paša 
kė: „Eik į moterystę.“

Lin-Yutango parašyti Įžymesnieji veikalai:
1. Importance of Living, 1937, 459 p.
2. The wisdom of Confucius, 1938, 199 p.
3. The Birth of a New China, 1939, 160 p.
4. Moment in Peking, 1939, 815 p.
5. The Wisdom of China and India, 1942, 1103 p.
6. Between Tears and Laughter, 1943, 216 p.
7. A Leaf in the Storm, 1945, 368 p.
8. With Love and Irony, 1945, 291 p.
9. The Vigil of a Nation, 1945, 262 p.

10. The Gay Genius, 1947, 427 p.
11. Chinatown Family, 1948, 307 p.
12. On the Wisdom of America, 1950, 462 p.
13. My Country and my People, 1939, 440 p.
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Namų statytojams ir pirkėjams
GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?

Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
žemiausios. Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

AMLIT BUILDERS SUPPLIES Ltd.
(Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje)

: Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas
tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus, 
stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Teirautis-tartis telefonu RA 1-7524 arba atvykus į b-vės sandėlius
6720 E. Henri Bourassa Blvd., Montreal North.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos 
darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą 
iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola 
ir su nedideliu įmokėjimu bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo
jau kreiptis į

sta
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

| - j į 79 ir 81 St. ZOTIQUEST. E., MONTREAL
' V A . TELEFONAS: CR 7-0051

Aires 3 vai. pp.).
Europinė laida kartojama ta 

ip pat 3 kartus: Lietuvos laiku 
24 vai. 45 min. — 19, 25 ir 31 
m bangomis (N. Y. laiku 4.45 
p. p., Melburne 7.45 ryto, Bue 
nos Aires 6.45 p. p.) ; 6 vai. 45 
min. ryto — 19, 25 ir 31 m ban 
gomis (N. Y. 10.45 vak., Mel 
burne 1,45 p. p., Buenos Aires 
12.45 naktį), ir 3 vai. 30 min. 
p. p. 19. 25 ir 31 m bangomis 
(N. Y. 7.30 ryto, Melburne 10, 
30 vak., Buenos Aires — 9,30 
ryto).

Išviso su pakartojimais „Am. 
B.” Lietuvon duodamas 8 kar 
tus per dieną. Redakcija kvie 
čia skaitytojus parašyti, kokio 
mis bangomis „Am. B.“ geriau 
girdimas.

„Amerikos Balsas“ Europo 
je vieną dieną savaitėje atšaki 
nėja į laiškus, kuriuos gauna iš 
Lietuvos. Pasiklausius atsaky 
mų, galima spręsti, kad laiškų 
gaunama nemaža, kad žmonės 
girdi ir kad yra giliai dėkingi 
už jiems siunčiamas žinias. „A. 
B.“ skelbia keletą adresų Euro 
poje, kuriais kviečja rašyti, no 
rs įspėja nerizikuoti. Atsakoma 
pav. „rašiusiam iš Gedimino gi 
mtinės” ar panašiai, kad kiaušy 
tojas žinotų ,jog jam atsakoma. 

" nacanlininc tarną'! ąnhėcra ’ ......... ~ meru gaietu nuieisri zemen ne—p. p., uucuv» nnvs — • 14 metų berniukas atvyko iš
L-f r,ai L ndradarbiai prašomi sekančiam tiktai žmogų, bet ir helikopte 1,15 vai. naktį) ir 3 vai. p. p. okupuotos Lietuvos į Ameriką,

rį.
Kadangi vienvietis helikopte 

ris tekainuoja tiktai 1000 dole 
rių, bent 3—5 kartus pigesnis 
už automobilį, tai tikimasi, kad 
jis eis masiniu būdu ir smarkiai 
konkuruos automobilį. O valdy

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd.
telefonu RA 1-7524.

AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

INŽINIERIŲ DĖMESIUIKARYS“... vaikščiotų apdriskę, gyventų 
lūšnose, puspadžius plėštų pės 
čiomis ir neturėtų šaldytuvų ir 
televizijų? Juk apie vieną, mirų 
sį (ūkį įsigijusį) rašoma: „Ve 

žmoną — mokyto 
du sūnų, abu universitetų 

studentai; dvi dukras, viena la 
nko gimnaziją, kita pradinę“.

Kiekvienas „Kario“ nr. pasi 
rodymas įrodo, kad gražūs žur 
nalai pas mus šiaip taip iešina, 
geros knygos šiaip taip leidžia 
mos ir išperkamos, rašytojai ra 
šo. Lemtino1 mūšio valandoje, ti 
kimės, visi nuo šaldytuvų ir te 
levizijų subėgs, kaip Žalgirio 
mūšyje „pabėgę“ lietuviai su 
grįžo sumušti kryžeivius. Juk 
Amerikos lietuviai, apsirūpinę 
visomis amerikoniško gyvenimo 
prabangomis, ir tiek sykių „iš 2610 W. 47 Street, Chicago 32, 
tautėjo” bangose paskandinti, UL, USA. 
dusyk (per pirmąjį ir per antrą

ŽURNALAS
Atkelta iš 4 pusi, 

yra atsiminimai: V. Putvinskio- 
-Putvio „Lietuvių tautos idėja 
man buvo lyg ta Amerika” ; Juo T*‘ j honis paliko z( 'o Bertulio „Žvilgsnis } netoli . -

ą praeitį“ (pirmosios Lietu 
vos kariuomenės mobilizacija 
ir kovos su lenkais) ; J. Tumo 
„Bolševikų kalėjimuose ir Čer 
venės žudynės’; R. Vrublevi 
čiaus „Patekome į Prancūziją“ 
(iš Kauno per vokiečių vergų 
darbo stovyklas).

Kalbininkams bus įdomus Pe 
tro Būtėno straipsnis „Ne tas 
vardas“', kur vokiečių senuose 
dokumentuose rašomai upei 
Auxinne randa tikrąjį lietuviš 
ką vardą Augštė arba Augšti 
nė. Dalyką besvarstydamas, au 
torius sueiliuoja visą eilę senų 
prūsiškų vardų, įrodančių jų ka 
Ibos mums artimumą.

Įdomūs Pr. Alšėno žiupsne 
liai partizaniškų dainų, nors au 
torius nepaaiškina, ar jos sve 
tur sukurtos, ar prisiųstos 
Lietuvos. Pavyzdžiui: 
Upės bėgs į melsvą tolį, 
Gervės lėks ir vėl sugrįš. 
Nežinia tik aš, motule, 
Ar pabelsiu į duris?

Iš dedamos poezijos ypač 
ambi ir tiksli A. Bernoto „Į pul 
ką“: 
Švilpia lekia 
Kaip pasiutęs 
Greitas, juodas traukinys. 
Dar akyse: 
Tėvas, močia 
Mergužėlė mylima. . . 
Ko tai ilgu, 
Ko tai liūdna 
Kažko ilgisi širdis!

Keli straipsniai šauksminin 
ko tonu pamokslėliai, kur vie 

(-,ame, pavyzdžiui, patriotizmo 
.rdu nurieda ašara: girdi, „tre 

mtyje esame sotūs, gerai apsi 
rengę, gyvename gražiuose na 
muose ar moderniai įrengtuose 
butuose, apsiginklavę naujutė 
liais automobiliais, šaldytuvais 
ir televizijomis“, bet, esą, „tols 
tame nuo Tėvynės". Aišku, aša 
ros autorius nenori, kad lietu 
viai tremtyje (kokia čia Ame 
rikoje „tremtis“?) būtų alkan-’

iš

sk

Mosklo - Technikos naujienos
IŠRASTAS INDIVIDUALUS HELIKOPTERIS 

Žmogus skraido, kaip paukštis
Amerikos inžinieriai išrado ti helikopterį sugebės kiekvie 

vienam žmogui helikopterį, ku nas.
riam nereikia daug ploto pakil Tat laukime, kad žmosės ore 
ti ir nusileisti, kuris yra labai bus, kaip karveliai, žvirbliai ar 
pigus, nes tekainuoja tiktai vie ba gandrai. . .
ną tūkstantį doleriu. .

Vienam asmeniui helikopte KAS IR NAUJOS BANGOS, 
ris labai paprastas: patogi kede

ALIAS Čikagos skyriaus te su joje įtaisytu motoru, o virš „Am. B.“ pranešinėja nese 
chn. spaudos sekcijos balandžio gaivos nedideli sparnai, kurie niai pakeista kai kurių pakarto 
13 d. vis. susirinkime išrinkta keiįa žmogų statmenai ir skrai jimų laiką ir bangas, kuriomis 
’i dina horizontaliai. jis girdimas iš Washington© ir

Vienvietis helikopteris gali Europos. Skaitytojų patogumui 
pakilti iš gatvės, kiemo, nuo dedame pilną perdavimų tvarka 
namų stogo ir ten nusileisti. raštį, su pastabomis, kada jis

Vienviečių! helikopteriui pra girdimas Lietuvos, New Yor 
našaujama labai didelė ateitis, ko, Melburno (Australijoje) ar 
kuri gali labai pakeisti susisieki Buenos Aires laiku.
mą. Darbininkai iš fabrikų ga Iš Vašingtono kasdien puses 
lės individualiais helikopteriais valandos programa Lietuvos lai 
skristi namo tiesiomis linijomis, ku girdima 7 vai. 30 min. vaka 
trumpiausiu keliu. Tiktai judė re trumposiomis 11, 13, 16, 19, 
jimo tvarkytojams reiks sudary 25 ir 31 m bangomis (New Yo 
ti oro susisiekimo taisykles, nes rko laiku 11,30 vai .ryto, Mel

1957 metams nauja sekcijos va 
dovybė: K. Paukštys — Tech 
nikos Žodžio administratorius, 
J. Slabokas — TŽ adm. pava 
duotojas ir techn. redaktorius, 
G. J. Lazauskas — sekcijos va 
dovas, J. Sakalas — vadovo pa 
vaduotojas. Be to, vadovybėn 
įeina prof. S. Dirmantas, kaip 
PLIAS Centro Valdybos atsto 
vas, ir V. Naudžius, kaip AL 
IAS Čikagos skyriaus valdybos 
atstovas.

,,Technikos žodžio“ redakei helikopteriuoti žmonės, neatsar burno — 2,30 ryto, Buenos Ai 
nės kolegijos ir administracijos 
adresas: TŽ, c. o. K. Paukštys,

Visu skyrių nariai bei FŽ be

giai ir be tvarkos skraidydami, res — 1,30 p .p.).
galės turėti daugiau katastrofų
ore, negu automobiliais žemė 3 kartus Lietuvos laiku viduna 
je. . . Darosi aktualu išrasti ir ktį — 25 ir 31 m bangomis 
tokis parašiutas, kuris nelaimės (N- Y. 11 v. 15 vak., Melburne 
metu galėtų nuleisti žemen ne —2,15 p. p., Buenos Aires —

Vašingtono laida kartojama

kaip vyrai — mūrai Lietuvai pa -
dėti! Kodėl negalės ir trečiąsyk TŽ numeriui medžiagą siųsti ne 
to padaryti?

Gal reiktų didžiuotis lietuvių ir toliau numatyta leisti kas du 
sumanumu, kad, be kalbos Ame mėnesiai, 
rikon atvykę, lietuviai tuojau į 
rankas pasigavo ganėtinai ko 
zyrių ir tūzų puikiai lošti ame 
rikonišką „geimį“ ir gyvenime 
atsistojo pirmose eilėse su vieti 
niais. Tokio sumanumo žmonės 
Tėvynei nežūsta!

Vyt. Sirvydas.
Skelbimų skyriuje „Karys" 

deda gražų skelbimą skaityti 
„N. Lietuvą".

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MOTERIS Nr. 2(7) 1957 m. 

balandžio-birželio mėnesių.

vėliau iki balandžio 30 d., TŽ

G. J. Lazauskas
Techn. Spaudos sekcijos vad.

11, 13, 16 ir 19 m bangomis iš Kauno į Broklyną, pas savo 
(N. Y. laiku 7 vai. ryto, Mel tėvus, kurie jį vos kelių mene 
burno — 10 vai. vak., Buenos 
Aires — 9 vai. ryto).

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-1949

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitiį informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory 
. 1.Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų, siuntinių, persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEiair 4860 

'Montreal 2, P. Q., Canada.

šių amžiaus kam metu buvo ati 
davę globoti vienai lietuvei Šia

Iš Europos kita pusės valan uliuose. Berniuko motina, kuri 
dos programa girdima Lietuvo gerai moka lietuviškai, Brook 
je kasdien 21 vai. (9 vai. vaka lyne su ja kalbėjusiems lietuvia 
ro) 16, 19, 31 ir 251 m bango ms pareiškė, kad ji esanti dėkin 
mis (New Yorko laiku 1 v. pp., ga lietuviams už sūnaus gyvy 
Melburno 4 vai. ryto, Buenos bės išsaugojimą.

Dr. Roman Pniewsk*
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specliahstas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Dr, TAS$y SiNGTRMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

ttt tttttttt tttttt 11 ttttttt * ttttttttt ttttttxtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt  z

BELLAZZI - LAMY, INC I
TR S1B1 7679 G“rge St- vale Latalle. g

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. H 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. tt

CI TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve g

I SALIONAS DIVA MODe|
| SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. I

SS
I VICTORIA 
t CLEANERS s 
i & DYERS C0.

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė .................... 0.90
Skrybėlė ................0.85

ir t. t., ir t. t.

3 Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g 
X duodamos betkokiam geram tikslui. '<»
X Ved. D. Jurkus, He 4280. X
g „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $ 
g Banko kambary. g

Pirm. A. Norkeliūnas .................................. RA 7-3120 S*

feODE LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE g 

x /I 4 jy ry Lietuviams nuolaida. $
g IVllt /" O / Z / Sav.: P. RUTKAUSKAS. 8

g 4922 Sherbrooke St, W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
x Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio 
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I
 BALTIC |

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. $

SAV. K. KIAUŠASirJ. ŠIAUČIUL1S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 

Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville l.asalle,Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. J

I
HE 0211 Office: 727 Argyle l
HE 0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d. f
Gerard Viau, sav. ;>ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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MWWP ORTAS"
SPORTAS LIETUVOJE

RAŠO K. BARONAS.
(Tąsa iš praeito n-rio)

Nepriklausomoje Lietuvoje tako žaidėjus, neblogus, tech 
futbolas buvo labai populiarus, niškai žaidžiančius, studentus, 
Turėjome eilę neblogų futbolo o pats savo treniruoajmai ko 
komandų, kaip LFLS, LGSF, mandai, taip pat duoda „vėjų“. 
Maistas, Kovas, Tauras, o pati Kaip minėjau, lietuviai augš 
Lietuvos vienuolikė dėl pirmos toje Sov. Sąjungos lygoje nežai 
vietos Pabaltyj dažniausiai var džia. Vilniaus Spartakas daly 
žydavosi su Latvija. Šioje sako vauja tik TSRS „B“ klasėje, ku 
je, turėjome žymių pergalių ri yra suskirstyta į 3 grupes, t. t.) bus pravestos birželio 1 — 
prieš švedų, norvegų, vengrų, Kartu su Vilniumi, toje pačioje 15 j, d., o respublikinė — 20- 
austrų komandas, paskutiniais grupėje yra šie Sov. Sąjungos 30 d. d. Pirmosios grupės moks 
metais ir stiprias lenkų koman meistrai: Kaliningrado (Kara leiviai — Vilniaus, Kauno, Klai 
das — Varšuvoje, Pinske, Lie liaučiaus) Piščevik, Maskvos pėdos, Šiaulių, Panevėžio mies 
tuvos Brastoje, arba neužmirš baseino Šachtior, Stupino m., 
tarnas laimėjimas 1933 m. tarp Dnieprodzeržinsko Chimik Dn 
valstybinėse rungtynėse prieš iepropetrovsko Metaiurg,

Port Arthur ir Fort William, Ont.
AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Henry Poškus išvyko į Jung J. Dautartas, po 3 dol. J. Kalė 
tines Amerikos Valstybes. Jo da ir Z. Šimkus, po 2 dol. J. Ja 
išleistuvių proga buvo padary cynas, J. Krapaitis, V. Zujus ir 
ta rinkliava Vasario 16 gimna J. Škėma, po 1 dol. P. Biužienė, 
zijai paremti. Aukojo: po 12 A. Tvarijanavičius, E. Jakštis ii 
dol. J. Suslavičius, po 10 dol. J. Spakauskas. Viso suaukota

riakojis. Tektų priminti, kad 
dar vienas buv. Lietuvos rink 
tinės žaidėjas — V. Gerulaitis 
yra JAV ir iš aktyvaus sporti 
nio gyvenimo pasitraukęs.

Pabaigoje, tektų pažymėti, 
kad šią vasarą įvyks Lietuvos 
moksleivių spartakiada (taip ra 
šo Sportas — netikslus rusiš 
kas vertimas — hetuivškai bū K. Klova, po 9 dol. A. Minio 96 doleriai, 
tų žaidynės—K. B.). Kovo me tas, po 6 dol. A. Končius, po 5 
nesi pradėtos krepšinio, tinkli dol. A. Kairys, W. Bružas, H. 
nio ir stalo teniso varžybos, o 
rajonų ir miesto moksleivių žai 
dynės (lengvoji atletika, šaudy 
mas, lauko tenisas, baidarės ir

Poškus, F. L. Statkus, J. Čepo 
nis, V. Radauskas, V. Sibulis ir

Visiems paaukojusiems gra 
žiam lietuvybės židiniui nuošir 
di ir didelė padėka. W. Bružas.

tai ir Mariampolės, Utenos ir 
Biržų rajonai, rungtyniaus vie 

Lvi nuolikoje šakų, antros grupės 
Suomiją (1 :0) Kaune, neaugs vo KN, Kijevo KN, Nikolajevo komandos tik septyniose varžy
tas KKS pralaimėjimas Olan Avangard, Odesos Piščevik, Ry bose. Lengvoji atletika, dvira 
dijoje (2:1) Ajax komandai ir gos Daugava, Minsko Uražaj, čių lenktynės, šaudymas, gim 
t. t. Poltavos Kolgospnik, Sormovo nastika, futbolas bus pravesti

Viename, rašytame laiške iš Avangard, Leningrado Darbo 
Lietuvos, buv. futbolo rinkti Rezervai, Talino Dinamo, Sta 
nės’žaidėjas man pareiškė, kad nislavo ir Užgorodo Spartakai, 
šiuo metu, Lietuvos futbolas Pirmąsias šių intbolo pirme 
dar augščiau stovįs negu NL. nybių rungtynes Vilnius žais 
Aš nelabai norėčiau sutikti. Be Karaliaučiuje prieš Piščeviką, 
abejo, nuo okupacijos pradžios o Vilniuje, pirmosios rungty 
(skaitau 1944 m.) praėjo 13 nės bus gegužės 10 d. prieš 
metų. Rinktinėje nematyti nė Dnieprodzeržinsko' Chimiką. Pa 
vieno buv. Lietuvos rinktinės 
žaidėjo. Visi nauji veidai. Tai 
gi tokio palyginimo, kad dabai 
geriau žaidžiama, negalima da 
ryti. Rezultatai, nors nurodo 
laimėtoją, tačiau nieko nesako 
apie žaidimo techniką. Perei ko matyti Lokomotyvą, 7-tos 
tais metais, didžiausias vokie vienos Sov. Sąjungos A klasės 
čių sporto laikraštis „Der Spo dalyvį. Nieko ypatingo rusai ne 
rt Magazin“, savo puslapiuose parodė. Tad sprendžiant iš lie 
spausdino viso pasaulio buvu tuvių laimėjimo 1941 m. Kau 
siu ir esamų futbolo garsenybių no stadione prieš Minsko Dina 
pasisakymus, apie žaidimo kla mo ir mačius rusus Toronte, aiš 
sę dabar ir anksčiau. žvaigž ki yra išvada, kad futbolas Lie 
dės, kaip Sarossi, Lehner, Stut tuvoje yra kritęs, nes lietuviai 
haus, Zamorra, vis tik buvo už negali patekti iš „B“ klasės į 
tai, kad preš II-jį pasaulinį ka „A“, kai tuo tarpu prieš karą, 
ra žaidžiama buvo geriau. Iš ru bent 3 Lietuvos komandos gale 
ngtynių pasekmių sprendžiant, tų žaisti su Sov. S. „A“ klasėje, 
reiktų pažymėti, kad pav. 1956 Lietuvoje nebuvo profesionaliz 
m. Lietuvos rinktinė sužaidė mo, (Sov. Sąjungoje jis vyrau 
tarpvalstybines rungtynes su ja pilna to žodžio prasme), žie

sibaigus grupinėms pirmenybė 
ms, nugalėtojai susitinka neut 
raliame stadione, žaisdami tar 
pe savęs. Nugalėtojas įkopia į 
Sov. Sąjungos ,,A“ klasę.

Pereitais metais Toronte te

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:

Alešiūnas Pr. iš Rokiškio ii Juozo. Mažutienė Morta, d. An 
įo sūnus Petras, Andrijonas Ka tano. Mekšraitis Juozas, kil. 
zys ir Vincas s. Baltraus, Bac nuo Alvito, Mekšraitis Vikt., s. 
vinskas Juozas, Bakas Kajeto Vinco, kil. nuo Alvito. Miką 
nas iš Gyliškių k., Sintautų v., lauskas Kazimieras, turi brolį 
Šakių ap., Barolis Stasys s. Al Justiną. Petruševičius Feliksas, 
eksandro, Baršketis Petras s. Pinčius Jonas ir Pinčiūtė Jani 
Antano iš Stungaičių k. .Lauku na, vk. Kazio, Pocius Leonas u 
vos v., Tauragės ap., Birė Jo Emilija, Podžiukąs Kazimieras 
nas, Petras ir Vladas, Butautas iš Raistinių k., Tauragnų v., Po 
Antanas ir žmona Namikaite ška Feliksas iš Struikų k., Šilą 
Mikalina, Damininkaitis Alek lės avi., Pretkelis Aleksandras 
sandras iš Vilkaviškio ap., Dau ir žmona Marija, Pridotkas Pet 
girda Jonas ir Daugirdaitė Ma ras iš Mariampolės vai. Rimo 
ryte, vienuolė, vk. Povilo, Ga nis Karolis s. Jono, Rudaitis Vi 
senas Antanas, s. Vlado, inž., ncas s. Kazio, Saililius-Visoc 

Lietuvos ūkinio atstatymo pro Giedrys Jonas, s. Liudviko, Gri kaitė Petronėlė ir jos broliai Vi 
blemas (daugiausiai dėka J. Au galius Antanas, Juozas ir Povi sockis Jonas ir Kazimieras, Sau 
dėnui), Lietuvos rytinių sienų ]as ir sesuo Lenkšienė, Grasil litienė Juzefą, Šitnikas Felik 
klausimą. Dėmesio yra vertas da ir jos s. Petras, kilę iš Sprau sas ir Povilas, s. Petro iš Padu 
busimojo Lietuvos sporto klaupės k., Rietavo v., Telšių ap., bysio v. Šiugždavičius Aleksand 
sima.s.. Jį reiktų taip pat pagiin Gruzdaitė-Gudelienė, Marija ir ras war Šeyzdavičius), bkauro 
dinai ištirti, ydant atstačius Ne ” ---- t>-,—,------------- T ’ •
priklausomą Lietuvą, nereiktų 
metus planuoti jo įvedimui į no 
rmales vėžes, kaip sutvarkymas 
administraciniu atžvilgiu, san 
tykių užmezgimas su tarptauti 
nėm organizacijom, rengimas 
tremtyje esančio sportinio jau 
nimo ir bendrai didesnis susido 
mėjimas išeivių sportu ir t. t.

Sportas valstybių gyvenime 
vaidina neeilinį vaidmenį, tad 
ir būsimos Lietuvos ribose, jis 
užims vieną iš pagrindinių ro 
lių, tarptautinių santykių užme 
zgime. Užtektų suminėti, kad 
Suomija po didžiojo karo, dėka 
neužmirštamam bėgikui Paavo asys, s. Kazio, Kurapka Juozas, 
Nurmi, Lektinen ir kt. sporti s- Juozo, Langienė-Strafelaitė

Vilniuje, irklavimas — Trakuo 
se, plaukymas, tinklinis ir krep 
šinis — Kaune.

Bendra išvada. Mūsų vado 
vaujantieji veiksniai, sprendžia

duktė Marytė; Heitkienė-Štra nas Boleslovas s. Jokimo, Sodei 
felaitė Olga, d. Emilio ir Emili ka Stasys s. Jono, •robnavičius 
js, vyras Heitke Liudvikas, ki Jonas iš Užpalių. Visockis Jo 
lusi iš Joniškės k., Tauragės ap. Kazimieras ir jų sesuo
Jakanuskas Antanas s. Jono, ir Sailinius Petronėlė. Žičkus An 
jo sūnūs Antanas, Feliksas, Sta tanas s- Antano ,iš Stakių.
sys ir Vaclovas, iš Šuolių k., Ši Jieškomieji arba apie juos ži 
lalės vai., Tauragės ap., jankū nantieji maloniai prašomi atsi 
nienė Brigita, Juškauskas An liepti į:
tanas ir Vincas, s. Vinco, Kai Consulate General of Lithuania 
bokaitė - Vingilienė Magdalena 
ir dukterys Vingilytė Marija ir 
Ona, iš Skriaudučio k., Mariam 
polės ap., gyveno Detroit ir Gr 
and Rapids .Michigan, Končius 
Antanas ir Petras s. Antano, 
Krivickas Antanas, Kazys ir St

UŽ

41 West 82nd Street.
New York 24, N. Y.. USA.

LAIDAI PALENGVA 
SLEPIASI

Kanadiškuose miestuose
sieniečiui dažnai krinta į akis 
įvairių laidų, besidriekiančių 
virš gatvių, vaizdas. Laimei, šis-—r- / .. J 1 , . . 1 . . iNurrni, LčKtinen ir Kt. sporti °- u naiviais

raudonosios Kinijos rinktine ir mos laikotarpiui, nutraukiamos nįnkarns gavo daug paramos iš Augustė, d. Otto ir Emilijos Be vaizdas palengva išnyksta. Šiais 
pralaimėjo jai Vilniuje pasek buvo rungtynės, kai tuo tarpu JAV, ne tik pinigais įvairiom rentytės, -Laurinavičius Juozas metais mūsų miestuose nuo Ha 
me 1 :0. Tuo tarpu kiniečiai pa Sov. Sąjungos futbolininkų se ūkinėrn gėrybėm bet taip ir iki (vadinamas Raupiu), iš Taurag lifax’o iki Victorijos bus išleis 
šaulio futbole didelės roles ne zonas tęsiasi pilnus 12 mene §iol remiama’moraliai — di nu m., Uteno sap .Laužykas Pe ta apie $ 10- mil. išorinių laidu 
vaidina. Taip pat, Lietuvos fut siu, kadangi žiemos metu, jie iš - y remidma motanai ai . _ . ... e . ... .
bolo komanda nedalyvauja Sov. vyksta treniruotėms į Krymą. 
Sąjungos augštoje lygoje, kai Stalo tenise Lietuva vyrauja, 
tuo tarpu 1941 m. rudenį, tik Turime ir du Sov. Sąjungos 
keturiems mėnesiams praėjus meisterius — A. Saunorį (po 
po Lietuvos okupacijos, Kaune 13 metų iš nuotraukos sunku ir 
buvo laimėta prieš Minsko Di atpažinti!) ir O. Žilevičiūtę. Jie 
namo net 5:1, o tuo tarpu Gu ms ant „kulnų“ lipa Paškevi 
dijos sostinė yra atstovaujama čius, Sirutytė, Balaišienė ir kt. 
Sov. Sąjungos A klasės futbole. Atsikūrus Nepriklausomai

Įdomi yra buv. Lietuvos fut Lietuvai, mums nereiks čia da 
bolo rinktinės žaidėjo, dabarti ug pastangų dėti, nes turėsime 
nio sportinio meistro Vytauto neblogą jaunimą. Iš ankstyves 
Saunorio kritika, spausdinta nių žvaigždžių, dar surandamas 
Vilniuje leidžiamame „Sporte“. Dzindziliauskas, (rodos 1935 
Pats būdamas „Elfos“ (fabri pasaulio stalo teniso pirmenybė 
ko komandos) treneris, V. Sau se Londone, dėl savo skambios 
noris apžvelgia 1956 m. futbo pavardės, įgijęs iš visų pašau 
lo gyvenimą. Savo pastabose jis lio žaidėjų daugiausiai simpati 
kritikuoja Panevėžio MSK klu jų žiūrovų tarpe) kuris ne tik 
bą už nesportišką elgimąsi Šiau žaidžia, bet taip pat daro nuot 
lių aikštėje (apleido stadioną raukas „Sportui“ su savo kome 
prieš rungtynių pabaigą), sto ntarais, žydų tautybės Duškės, 
ka ryžtingumo pas jaunus Spar žaidžiąs dabar už Maskvą, Va

HICKSON GROCERY
K
Š Alus, minkšti gėrimai, maisto produktai ir kitos prekės.

(Nemokamas ir greitas pristatymas į bet kulią miesto dalį

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 

P A S I R I N K I M A.

DARBĄ A T L I E K U
' SĄŽININGAI 

IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

French-Style 
SHORTS

PRANCŪZIŠKO STILIAUS
KELNAITĖS

Patogios — tinkančios, vė
sios. . . švelnus audinys ir šu
kuotos medvilnės. . . lėkšti 
susiuvimai. . . aplinkui elasti

nis liemuo ir dvigubas suka- 
binimas priekyje — prilaiko 
stipriai. Tinka prie Jersey.

(W-19-56)

jų gaisrininkams, kai reikia ko 
voti su ugnimi vielų priraizgy 
tose gatvėse. (CS).

• „American Men of Science“ 
3 tomas tarp Amerikos mokslų 
specialistų yra pasižymėjęs du 
lietuvius psichologijos profeso 
rius: dr. Vytautą Bieliauską iš 
Richmond, Va., ir dr. Justiną 
Pikūną iš Detroit, Mich. Dr. 
Bieliauskas ’yra Richmond Pro 
fesionalinio instituto Psicholo 
gijos instituto Psichologijos mo 
kyklos direktorius. Dr. J. Piku 
nas, Detroit university profeso 
rius yra sukūręs testą vad. „Pi 
kūnas Graphoscopic Scale“.

plomatiniais kanalais, prieš ag tras. Lcnkšienė Grigaliūtė Gra pakišimui po žeme.
resorių __  kaimyną Sov. Sąjun šildą ,jos sūnus Petras ir bro Tai daroma ne vien grožio su
gą. liai Grigalius, Antanas, Juozas metimais, nors miestų pagrąži

ir Povilas, kilę iš Spraudės k., nimas ir yra vienas iš lemian 
Lukauū čių veiksnių. Kitas veiksnys 

yra išvengimas įvairių pavojų. 
Žiemą vielos linksta po sunkia 
sniego ar šarmos našta nekartą 
išversdamos elektros, telegrafo • Faustinas Švenčionis yra pir 
ar telefono stulpus ir tuo užtve mas lietuvis, kuris tarnauja ka 
nkdamos judėjimą. Be to, išori rininku Argentinos kariuome 
nės gatvių vielos sudaro pavo nėję. \

• Haidė Jakavičiūtė, muziko Rietavo' v., Telšių ap.
Donato Jakavičiaus duktė, Ve kaitė Antanina, d. Antano, iš 
nezuelos sostinėje laimėjo gro Degimų k., Stakių parap., Šim 
žio konkursą ir kartu 1.000 do kaičių vai. Malinauskas Petras, 

J* dabar pakviesta vaidin gyvenas Gortland, N. Y. Mau 
ti filmose. rius Antanas ir Nikodemas, s.
^^©®©©©©-s©<^^<^<^<5^^dS©®®®©©©©«*®©©©©®®®®®©s®©«

I A. NORKELIŪNAS i
a Commissioner of the Superior Court of Montreal a
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

X Montreal Real Estate Board ir $

© Insurance Institute of Montreal nariai $
| KUR APSIDRAUSTI? -PIRKTI? BARI 

X Narnai, biznihL sklypai, 'ūkiai.
$ PasIbaĮos pirmanKįr antram rqorgiciui.
g vis„ „-,,i9 draudime. 1| Adamonis ir Budriūnas
| T<-1. RAvm..n(l Į; | „DISTRICT ESTATE BROKERS"
| 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 't ft Nariai: Montreal Real Estate Board. Corporation of Real
v V « Estate Brokers of the Province of Quebec.
X Montreal 36, Que. F ft r> * t di a r ,g y ft Patvirtinti: Insurance Brokers Association of the province
$_  IP metų patyrimas _ g § of Quebec

Government of the province of Quebec.
NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 

PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.
F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152 i 

W. Telefonas — PL 6501. ’
A. Budriūnas RA 7-2690.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E« BELANGER 3c SONS 
13 METŲ JŪSĘ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS. 
Ville Lasalle. TR 4588.| 259—3 Avė.,

\ Snack Bary 
Beaubien ir 9 Avė - 
kampas. $ 55Oo\ 
įmokėti $ 3.000.\ 

Labai gera vieta. \

3 adg
3 butai p\ 

Įmok 
kaina

| D. N. Baltrukonis CR 6-7634
« A. Markevičius OR 1-9816
3 Įstaiga: 177 Sherbrooke St.
ft P. Adambnis PO 6-7594

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

gi„ K SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
||* Viskas tik už $ 1.10.
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbagi 

( J ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.

JaLL/ Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. 
įįe MOTERŲ DIENA:
——' kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v.

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. \

g 3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
f (2 g. į rytus nuo St. Laurent) ,

LIŪDESIO VALANDOJE

o

telef.:
P L 0094

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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::VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIAI,
Hamiltone, norintieji dalyvauti dos Mntrealio VA parapijos ba 
balandžio 27 d. St. Catharines žnyčioje, pobūvis Mont Royal :: 
ruošiamoje arbatėlėje, prašomi salėje, iš Toronto — Prisikėli :: 
skambinti K. Baronui, LI 5- mo parapijos bažnyčios kerti įį 
0979. Arbatėlėje dalyvaus To nio akmens pašventinimas baž | 
ronto, Londbno ir St. Cathari nyčia po metų laiko, Lietuvių £ 
nes skyrių nariai ir joje bus ap Diena ir t. t. Suinteresuotos ko :: 
svarstyti Vilniaus krašto lietu Jonijos filmų reikalu prašomos | 
vių reikalai, kaip vilniečių šuva kreiptis į J. Žukauską, 310 Que Į 
žiavimo, informacinio leidinio Cn St. So. Hamilton. Filmai tę ♦ 
ir kt. siasi per 2 vai. t

i SPORTO KLUBO TALKA... t
Į- ' > J
L vas visuotinis susirinkimas Atkelta iš 2-ro psl. 
issirinko naują valdybą: pirm. nėra pavojaus dėl vagystės, iš į 
K.. Stanaitis, vice-pirm. ir pare eikvojimų ar apiplėšimo. Pade < 
ngimų vad. K. Batonas, sekret. pinigai į šėrų arba indėlių sąs : 
R. Petrušaitytė, ižd. L. Verbic kaį{a iškilus reikalui kiekvienu i 

momentu išimami gaunant iš 
kasininko čekį. Kiekvienas na < 
rys gali turėti dvi sąskaitas: j 
šėrų ir indėlių. Šėrų sąskaitoje ■ 
laikydamas pinigus gauna di ; 
dėsnį nuošimtį, kurį gale metu ' 
nutarta visuotinis šėrininkų su 
sirinkimas. Iki išol per dvejus 
metus buvo išmokėtas 4% už 
šėrų sąskaitoje laikomus pini

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 4 D. 
visus maloniai kviečiame į 

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo 
vienų metų sukaktuvinį

TILLSONBURG-DELHI, Ont

KONCERTĄ - VAKARĄ 
kuris įvyks lenkų salėje 

644 Barton St. East.
Programą išpildys

operos solistė

išraiškos meno šokėja
J. K V 1 E T Y T Ė

ir solistas
A. P A U L I O N I S

Po programos šokiai, grojant Benni Ferri 
orkestrui 8 sąstate!

Pigus bufetas, kurio visas pelnas eis Namų Fondui!
Turtinga loterija, kurios kas trečias biletas bus pilnas! 

Pradžia 7 v. v.

kaitė ir narys P. Kvedaras. Šia 
urės Amerikos Lietuvių Sporto 
žaidynėse Toronte Kovas bus 
atstovaujamas moterų ir vyrų 
stalo teniso komandų ir mergai 
čių krepšinio.

NEPAMIRŠKIME,
kad gegužės 4 d. Lietuvių Na 
mų Fondo valdyba rengia dide
lį koncertą. Į jį turime atvykti * Įn‘dėliU sąskaitoje laikyda nesj bus priskaitytas priklauso ti, šis nemokamas gyvybės dra 
visi laisvi nuo darbo, kadangi mas gauna' pastovŲ nustatytą - • -......................................................................................
programą išpildys meno įsrais nuo§įmtį j§ anksto, kuris dabar

Hamiltono Liet. N F Valdyba.

K. L. B-NĖS APYLINKĖS VALDYBA
balandžio mėn. 27 d. šeštadienį 7.30 vai. vak.

RUOŠIA ŠOKIUS
Tillsonburg Columbus Hali.

Tai bus pirmieji šokiai po gavėnios, todėl apylinkes 
lietuviai prašomi gausiai dalyvauti. 
Kaip visada gera muzika ir bufetas.

Pelnas skiriamas vietos kultūriniams reikalams.
Apylinkės Valdyba.

GYVENIMAS LIETUVOJE... siuntinius?
— Aš esu miesto gyventoja. 

Mieste darbininkai geriau gyve 
na dėl to, kad daugiau gauna at 
lyginimo už darbą ir dar turi 
geresnes sąlygas pavogti iš fab 
riko, dirbtuvės, sandėlio tokių 
dalykų, už kuriuos dar padaro 
pinigo.

Bet kolchozininkai, apsau 
kokie vargšai.

Vasarą dar gali kokią saują ja
— Rodos, nemažai gauna, vų ar bulvių nukniaukti, gi žie

bet toli gražu iki to, kad nors mą nieko', absoliučiai nieko. O 
vienas iš šimto gautų. Komunis kaip suvarys juos j bendrą gyve 
tai nepersekioja, mat jie nenori namą vietą, tai tada jie turės ar 
kirsti šaką, ant kurios patys sė nuo bado mirti, ar pasidaryti 
di. Jei jie pradėtų persekioti, žemesnės rūšies žmonėmis lau 
niekas daugiau nęsiųstų ir pa kinio pavidalo, nes kovoj dėl gy 
tys komunistai negautų pirktis vybės išlaikymo bus priversti 
nuo tų, kurie gauna siuntinius, valgyti žolę, šaknis ir gal kirmė 
tokių gražių drabužių, sukne les. Laisvo pasaulio lietuviai, 
lių, batukų, nes dabar gauna jei Jums teks skaityti šiuos ma 
mieji yra skurdžiai ir dėl duo no žodžius, susimildami gelbė 
nos kąsnio savi siuntinius par kit savo brolius vargšus lietu 
duoda, gi komunistai, turėdami vius, daabrtinės Lietuvos kol 
pinigų, juos perka. chozininkus. Siųskite jiems dia

— Tai Jūsų nuomone yra ge bužių, nes jiems nevalia sėti nei 
ras daiktas siųsti lietuviams linų, nei kanapių, nei turėti

avių, nevalia net miške pasida 
ryti karnų vyžom, paskutinį pie 
no lašą nuo vienos karvės, nu 
traukdami net nuo kūdikių, par 
duoda, kad už keletą rublių pir 
ktų žiupsnį druskos, vaistų, ko 
ki skarmalą. Siųsdami tiems 
vargšams pagalbą, Jūs, laisvo ' 
pasaulio lietuviai, atliksite šven 
čiausią pareigą, kokią tik gali 
ma atlikti Dievui i rTėvynei.
K

Atkelta iš 2-ro psl.
liai, vaikai, vyrai. Kai kurie kari 
kinimo neišleikė ir išdavė slėp 
tuvę. Visus pasislėpusius žiau 
riausiu būdu nužudė ii kelias 
dienas laikė lavonus aikštėje ki 
tų pagąsdinimui.

— Ar daug gauna lietuviai iš 
Amerikos siuntinių ir ar neper 
sekioja komunistai tų, kurie ga gok Viešpatie, 
una siuntinius?

pinigus, nes vistiek už pilną mė ji turi gyventi ir likti aprūpin

4 !ok,ėj.a J’. Kvietytė, sol. J. mokamas 3%. Nuošimčiai įneša nors vieną 5 dol. šėrą.
Negana to kiekvienas banke 

lio narys yra be atskiro mokes 
čio nemokamai apdraustas mir 
ties atveju. Iki šiol gyvybės dra 
udimas buvo 1000 dol. sumai. 
Bet nuo balandžio 5 d. valdy 
bos yra padarytas labai svarbus 
ir reikšmingas nutarimas, kad 
gyvybės draudimas pakeliamas

\ rikštolaitytė ir si. A. Paulio 
nis. Programa įvairi, tad ir vel
ta visų dėmesio. Po koncerto— 
smagūs šokiai.

LIETUVIŠKI FILMAI
sukti brolių Žuakuskų jau baig 
ti. Muziką joms pritaikė V. Ba 
beckas ir įkalbėjimus — paaiš 
kinimus atliko K. Baronas. Fil 
mai liečia ne tik Hamiltono gy 
venimą, bet taip pat ir kitų ko 
lonijų. Iš Montreaiio yra nufil 
muota Lietuvių Diena, pamal

3 už laikomus pinigus banke yra 
priskaitomi tik du kartus per 
metus. Jeigu prieš nuošimčių 
priskaitymo, terminą išimsi pini 
gus iš banko, tai nieko negausi. 
Visai kita yra Talkoje: čia nuo 
šimčiai priskaitomi kas mene 
si ir taupytojas neturi nuosto 
lio išimdamas bet kuriuo metu

eiliniam nariui ir kuo jis svar 
bus? Svarbus tuo, kad narys, 
laikydamas pinigus bankelyje 
šėrų arba indėlių sąskaitoje, 
mirties atveju yra apdraustas 
2000 dol.; jeigu narys turi pa 
sidėjęs 2000 dol. tai jo mirties 
atveju jo įpėdiniai gaus apvalią 
4000 dql. sumą, jei turi 1000 d. 
tai bus išmokama 2000 dol., jei 
500 dol. tai bus išmokėta 1000 
dol. ir t. t. žiūrint nuo turimos 
sumos bankelyje.

Cannon Drug s btore.-^J

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405

TAISAU 
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

Skambinti po 6 vai. vakaro 
Tel. LI 5-3549.
A. Pilypaitis.

©

i

Sav. G. Eikerts
154 James Street North, Hamiltn, Ont.

Čia labai daug lankosi lietuvių.
Labai skubiai persiunčiame vaistus 

Lietuvon, Sibiran ir kitur.
Esame gavę padėkos laiškų iš Lietuvos ir Sibiro.

Sibiran vaistai nueina per 27 dienas, 
Lietuvon — greičiau.

Esame pasirengę Jums patarnauti.
Kalbame daugeliu Europos kalbų. Prašome užeiti!

i 
t)

mas nuošimtis. Bankelio nariu udimas kaip tik ateina į pagel 
šėrininkų tampa kiekvienas kai bą.

Taigi, jei pinigus laikome ban 
ke, ten yra mokamas per pus 
mažesnis nuošimtis, o apie ne 
mokamą gyvybės draudimą nė 
ra jokios kalbos, už patarnavi 
mus kaip čekių išrašymas ima 
mas specialus mokestis taip va 
dinamas „service charge". Be

v..„„v....— ___ to> m*rt*es atveju, jei nepadary me nustatytu laiku dažnai net
iki 2000 dol. Ką gi tai reiškia t?s testamentas, tais pinigais ga nežinodami per tą laikotarpį, ko 

Ii pasinaudoti tik valdžia. Gi nuošimtį sumokame. O gi 
bankelin padedant Šerus ar in tas nuošimtis krautuvėse išsimo 
dėlius kiekvienas privalo tą rei 
kalą būtinai patvarkyti užrašy 
damas kam palieka mirties at 
veju. Taigi kviečiami visi mū 
sų kolonijos lietuviai tą apsvars 
tyti ir nedelsiant stoti į banke 
lio narių eiles. Neatidėkime šio 
reikalo rytdienai, bet dar šian 
dien tą padarykime. Nariu gali 
ma įstoti kiekvieną sekmadienį 
po pamaldų Parapijos salėje, bi 
bliotekos kambaryje, kitomis 
dienomis skambinti pas ižd. E. 
Lengniką JA 9-2114.

Iš kitos pusės svarbus ne tik

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, 
Hamilton, 15 Homewood Ave.

g

Mes žinome, kad gyvenimas 
nestovi vietoje, mes kasdieną se 
nstame ir šio gyvenimo vargai 
bei rūpesčiai nevieną nelaiku 
nuvaro i kapus. Tačiau artimie santaupų laikymas bankelyje, 

bet ir reikalui esant skolinimą 
sis iš jo. Neišvengiamai mes per Je- 
kame naujas mašinas, baldus 
drabužius bei kitus dalykus, 
nes gerėjant ekonominei būklei, 
mes esame reikalingi įvairių rei 
kmenų. Kaip paprastai, dauge 
lis nueiname į krautuvę išsiren 
kame pageidaujamą daiktą, su 
mokame nustatytą pradinį mo 
kestį, o toliau viskas išdėstoma 
mokėti metams arba dviems. 
Toliau mes skrupulingai moka

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. v?k.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

kėjimui arba skolinantis iš Fina 
nce įstaigų yra 24%.

Tokiu atveju jei kas nors per 
karna išsimokėtinai būtų skoli 
namasi iš baneklio, kuris duoda 
paskolas iki 1000 dol. imdamas 
1% per mėnesį terminu iki dvie 
jų metų. Šis nuošimtis yra per 
pusę mažesnis negu Finance įs 
taigų ir skolininko mirties atve 
ju arba visiško nedarbingumo 
ar invalidumo atvejais, įpėdinia 
ms skola nereikia grąžinti, ji 
yra nubraukiama. Tai būkime 
sąmoningi ir apsiskaičiavę — 
taupykime ir skolinkimės tik 
savame lietuviškame bankely

J. D.

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO. ONTARIO 
T e 1 e f o n a i

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-50X8
KT~."" XX"..... XX"

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

M. D. MORTON.
B. A., EL. B.

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052 A Bloor St. W. Toronto.

W. A. LENCKI.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
(Barristers, Solicitor*, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

w (netoli Bloor ir Yongle) j 
{Toronto 5, Ont.
“Tel.: Ofice WA 4-9501 |

Res.: BE 3-0978 į

TEISININKAS —

SIUNTINIAI LIETUVON
Pastaruoju metu žmonės LIETUVOJE labjausia laukia 
cukraus siuntinių. Už menką kainą, didelė parama arti
miesiems. Cukrus reikalingas ir vaikams, ligoniams, se
neliams ir suaugusiems.
„ORBIS“ užsakė 2000 standartinių cukraus siuntinių. 
Siuntiniai supakuoti ir laukia tik adreso. Juos pristato
me 3 savaičių laikotarpyje. Pilna garantija, o siuntinių 
svoris 10 kg (22 svarai) brutto, o su visomis išlaidomis 
tik $ 12.95.
Siuntinys džiovininkui: 1000 tabl. rimifon (isoniasid) ir 
7 kg (15% sv.) cukraus — $ 30.— 
1000 amerikoniškų cigarečių (50 pokelių) ir 7 kg (15 
sv.) cukraus kartu tik $ 24.50. Kainaraščiai gaunami 
vietoje.
„ORBIS“, 298 Bathurst St. Toronto, EM 4-2810.
Hamiltone skambinkit tel. JA 8-5257 (42 Brodick St.), o 
mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymą į namus ar 
sutartą vietą.
Gyvenantieji ne Toronte, gali siųst užsakymus paštu pri
jungiant „money order". Nedarome skirtumo tarp USA 
ir Kanados dolerių. Rašykite lietuviškai.
Siunčiame taip pat tekstilės medžiagas, odą ir kitką — 
prekes iš Skandinavų kraštų.
Esame pigiausi maisto siunt. siuntėjai Kanadoje ir JAV.

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

■ Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.
: Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

Mūsų skyrius: Hamilton, 105 Cannon, St. E.
; pas p. A. Juraitį. Telef. JA 8-6686.

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

i EXPORT — IMPORT, TORONTO. t

Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu. 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. »

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
201 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪ DŽIUS.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ' LIETUVON 

ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠR0PIN1MAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.



8 PSL.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

O W T^įR EŽY L
Kur maloniai praleisti 
Atvelykio šeštadienį?

L. K. Moterų D-ja kviečia visus atsilankyti į

LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDY 
NĖS TORONTE

Kaip žinome, VH-tųjų Š. A.
L. S. Žaidynių žiemos rato vai 
žybos įvyksta balandžio 27—28 
dienomis Toronte. Šioms žaidy 
nėms pasiruošimai jau prie ga

.............................................. ; i DALYVAUKIME METINĖJE JAUNIMO ŠVENTĖJE

V I I - T O S E Š. A. L. SPORTINĖSE

■bal. 27 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro Aušros Vartų salėje.
; Madų paroda, premijos už gražiausius margučius ir
; pasilinksminimas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gegužės 1 d., 1957 mes persikeliame į patogesnes 

patalpas, kelios durys nuo dabai tinės vietos.
Naujas adresas bus:

1226 Sherbrooke St. West, Montreal.
Telefonas pasilieka tas pats:

BElair 4860
Prašome skambinti ar rašyti dėl davinių apie mūsų 

naują pagerintą patarnavimą (taipogi ir oro paštu) 
siunčiant vaistus ir kitas reikmenis, kurių daugeliui 

yra sumažintos kainos.

INTERNATIONAL GIFT PARCEL SERVICE
Seniausia ir didžiausia šios rūšies Įmonė Kanadoje.

ŠAUKIAMAS NAUJAI IŠRINKTO MONTREALIO 
LIETUVIŲ SEIMELIO PIRMAS POSĖDIS

balandžio 27 d., 5 vai. vakaro, mo ir Revizijos Komisijos 
Aušros Vartų parapijos salėje kimai. 
po klebonija, žemiau isvardin 
tai dienotvarkei apsvarstyti:

a) Posėdžio atidarymas.
Posėdžiui pravesti Prezidiumo dos šaukiamas antras posėdis, 
ir Mandatų Komisijos rinkimai, kuris bus teisėtas neatsižvelgia

c) Paskutinio Seimelio posė nt į susirinkusių seimelio narių 
džio, š. m. vasario mėn. 9 die skaičių. Seimelio Prezidiumas, 
nos protokolo skaitymas ir jo 
tvirtinimas.

d) Prezidiumo Pirmininko
L. Balzaro metinis apyskaitinis 
pranešimas, įvykdytos sąmatos 
tvirtinimas.

e) Revizijos Komisijos Pirmi 
ninko J. Lukoševičiaus praneši 
mas.

f) Diskusijos dėl metinio pra 
nešimo.

g) Naujo Seimelio Prezidiu

rin

h) Klausimai ir sumanymai. 
Nurodytai valandai nesusida 

b) rius kvorumui, po vienos valan

MŪSŲ SPORTININKAI 
IŠVYKSTA Į TORONTO

į vykstančias Šiaųr. Amerikos 
7-sias žaidynes. Išvyksta trys 
„Tauro“ krepšinio komandos— 
vyrų, mergaičių ir jaunių, šie 
dalyviai: R. Sinius, R. Otto, V. . .
Piečaitis, A. Gražys, V. Šipelis, lo: dalyvių registracija jaui^baig 
J. Vilimas, A. Morkūnas, A. 
Narbutas, E. Baltuonis, B. Bal 
takys, R. Harrison, E. Matule 
vičjus, A. Mažeika, G. Stankai 
tis, R. Urbonas, G. Vaazlinskas, 
D. Lukoševičius, Z. Rudžiaus 
kaitė, D. Aneliūnaite, M. Siniū 
tė, A. Gaurytė, D. Dargytė, M. 
Tauteraitė, V. Renkytė ir S. 
Morkūnaitė. Sportininkus savo 
mašinomis veža: P. Paškevi 
čius, J. Jerutis, A. Čerba, Jonas 
Lukoševičius, p. Augūnas, J. 
Tubis ir V. Žilinskas. Ekskursi 
ja išvyksta bal. 26 d., 8 vai. va 
karo nuo Aušros Vartų parapi 
jos salės. Sėkmės mūsų sporti 
ninkams! (nepavargti, kiek ga 
Įima daugiau ilsėtis, nepasiduo 
ti pagundoms, miegoti ir neger 
ti! — pataria visi sporto žino 
vai).

MŪSŲ PARAPIJOSE
— Šv. Kazimiero klebonas 

kun. J. Bobinas dėkoja už gau 
su lankymąsi misijose ir Prisi 
kėlimo pamaldose, už aukas ir 
gėles altoriams.

— Margučių vakarienė Šv. 
Kazimiero parapijoje bus gegu 
žės 4 d., 4 vai. po pietų parapi 
jos salėje. Bus premija už gra 
žiausį margutį, gausi loterija 
(Kazimiero Bubelio kabinetas) 
ir kt.

— Kun. J. Bobinas pakrikš 
tijo: Izabel-Lucille-Maria Apo 
lonijos ir Kazimiero Ambrasų 
dukterį; Richard-Alan-Joseph 
Elenos ir Viktoro Smetonų sū
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DR. J. MALIŠKA
praneša, kad š. m. balandžio
d. jo

biuras perkeliamas
į 5441 Bannantyne (kampas
Woodland). Telefonas pasilie. m'a’- 
ka tas pats: TR 4547.

26

GRAŽIOS VELYKOS 
MONTREALYJE

Velykos Montrealyje buvo 
saulėtos, šiltos, gražios perdem. 
Žmonių į Rezurekcijos iškilmes 
prisirinko pilnos abi lietuvių 
bažnyčios. Nuotaika žmonių bu 
vo pakili. Daugelis, prisiminda 
mi tėvus, gimines, pavergtą Tė Pr°ga P° Rezurekcijos iškilmių 
vynę, jaudinosi ir ašarojo. Pri 
sikėlimo himnas „Linksma die 
na mums prašvito, kėlės Kris 
tus mirtis krito, Aleliuja" skam 
bėjo nepaprastai iškilmingai ir 
įspūdingai. Kadangi Kanadoje 
Velykos trumpos, tiktai viena 
diena, tai žmonės, atsigavėję, 
ilsėjosi. Šviesi diena praėjo ra

( DR. J. šFGAMOGAsj

C H I R U R G I N Ė ir J 
) BENDROJI PRAKTIKA J 

I office 5441 Bannantyne i 
(kamp. Woodland) f

{ Verdun. Tel. HE 3175. j 
>’ priėmimo vai.: 2—4; 7—9; ! 
! šeštadieniais 11—1 !■ 
i ubą pagal susitarimą.
į n a m ų 1038 Osborne Av. d 
■V n Te] : PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A 
priima : 9 a. m.—10 p. m.

5303 Verdun A., Verdun, 
Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506

ta, ištraukti burtai rungtynė 
ms, sustatyta programa ir tt. 
Atskiroms varžyboms yra užsi 
registravę šie klubai: vyrų kre 
pšiniui — Lituanica, Gintaras, 
Atletų klubas, Aušra, Neris, 
Tauras, Vytis, Žaibas; moterų 
krepšiniui — Vytis, H. Kovas, 
N. Y. Lietuvių Klubas,, Tauras, 
Aušra ; jauniu krepšiniui — Bal 
tijos Jūra, Atletų Klubas, Auš 
ra, Žaibas, Sakalas; vyrų tinkli 
niui 
bas, 
ris, Žaibas I, D. Kovas, Saka 
las; vyrų stalo teniso komandi 
nėms varžyboms — N. Y. Lie 
tuvių Klubas, H. Kovas. Neris, 
Aušra, Sakalas, D. Kovas, Vy 
tis, Žaibas. Šachmatų varžybo 
ms teužsiregistravo trys koman 
dos — Vytis, Aušra ir D. Ko 
vas ir pagal taisyklas, neužsire 
gistravus keturioms komando 
ms, teks greičiausiai žaisti indi 
vidualiai. Individualinėse stalo 
teniso varžybose dalyvių skai 
čius siekia apie 50 žaidėjų.

Plati žaidynių programa iš 
skirstyta sekančiai: šeštadienį, 
balandžio 27 d., 9—6 vai. Prisi 
kėlimo pr. salėje vyrų krepšinis 
ir šachmatai; 9—5 vai. St. VIa 
do salėje moterų krepšinis ir kadangi iš 300 dalyvių bent 200 Grace Lutheran Chuich, 1424
tinklinis; 12—11 vai. W. YM reikia nakvynių. Torontas visų Davenport Rd. Pamaldas lai
CA jaunių krepšinis, vyrų tink sportininkų yra labjausiai mė kys kun. St. Neimanas iš Chica
linis ir stalo tenisas. 8 vai. vaka giamas — niekur tiek gausiai gos. Visi evangelikai kviečiami
ro Prisikėlimo p. salėje spor nebūna dalyvių, kiek Toronte, dalyvauti. V-ha.
tininkų šokių vakaras. nors ir ne visiems buvo leista da • Pakrikštyti Išganytojo ev.

Sekmadienio programa prasi lyvauti. Šį kartą turėsime ats lint, bažnyčioje: Danutė Elena 
oiuvluou OL1 deda 11,30 vai. sportininkų pa tovus vjSLJ lietuviškųjų kolo Sukauskaitė, Povilas Juozas

nu; Gail-Lucy Julės ir fono Bo maldomis Prisikėlimo p. bažny niJV ’ didžiojo New Yorko, Chi Jankauskas ir Ernestas Vikto
J _ i • . . n t • t ■« j ('nrrnc T? n c* lt pcfpr i n C* i a n rl n — „

Įėję nuo 11 vai. prasideda krep Detroito, pirmą kartą žaidynė
• - • • se pasirodančio Montrealio ir

net iš Waterburio.
Org. Žaidynių Komitetas iin 

ki visiems dalyviams nuoširda 
us bendradarbiavimo, giedrių 
nuotaikų ir garbingai pelnytų 
pergalių. Iki pasimatymo Toro 
nte. A. S.

ŠAULIAMS IR ŠAULĖMS
pranešama, kad balandžio 27 linti ir dažnai per tuos pačius 
d., šeštadienį, ruošiama ekskur lietuvius darbą susirasti. Pasku 
sija į astronomijos -stotį, apie tiniu metu, pastačius naujus 
15 mylių nuo Toronto. Norin baldus ir rūsio patalpos įgavo 
tieji vykti registruojasi pas sau jaukų vaizdą. Žymios kulinarės 
lį Jasiūną tel. LE 3-4370. Pu P- Trečiokienės skaniai gamina 
moji grupė išvyks šeštadienį 7 mi įvairūs šilti užkandžiai turi 
vai. vakaro punktualiai iš 1050 gerą pasisekimą svečių tarpe,

heliu dukterį; Rodney-Michael 
Gerald Annos ir Felikso Jankų 
dovičių sūnų.

— Aušros Vartų kleboną ku 
nigą dr. J. Kubilių Šv. Velykų

1957 m. balandžio mėn. 27—28 dienomis Toronte.
Žaidynių programa:

Šeštadienis, balandžio 2 i d.’
9— 6 vai. Prisikėlimo1 p. salėje vyrų krepšinis, šachmatai.
9— 5 vai. St. Vlads salėje moterų krepšinis ir tinklinis.

12—11 vai. W. YMCA patalpose ajunių krepšinis,-vyrų
— D. Kovas, Vytis, Žai'8 tinklinis, stalo tenisas.
N. Y. Lietuvių klubas, Ne || S e k m a d i e n i s, b a 1 a n d ž i o 28 d.

11,30 vai. sportininkų pamaldos Prisikėlimo p. bažnyčioj.
1 vai. jaunių krepšinio finalas St. Micheal HS salėje.
2,20 vai. oficialus Žaidynių atidarymas toje pat salėje. 
3 '
8

vai. vyrų ir moterų krepšinio finalai S. Micheal salėje.
vai. Prisikėlimo p. salėje Žaidynių uždarymas.

Šeštadienį 8 vai. Prisikėlimo p. saleje
įvyksta sportininkų

šokiu vakaras
į kurį maloniai kivečiame visus atsilankyti.

Programoj girdėsime sol. Verikaičio kvartetą.
Įėjimas i šokių vakarą $ 1,50 — Įėjimas į visas rungtynes 

vienai dienai $ 1,00.
Org. Komitetas.

čioje; toliau St. Michael IIS sa

pasveikino choras ir atskiri pa 
rapijiečiai. Visi buvo klebono 
gražiai pavaišinti.

— Gegužės 5 d. 7.30 vai. v. 
bus minimos įžengimo į naują 
Aušros Vartų bažnyčią sukak 
tuvės. Klebonas prašo visas or 
ganizacijas atsiųsti po vieną ats 
tovą į pasitarimą balandžio 28 
d. tuojau po pamaldų.

— Vaikų pirmoji komunija 
bus šį sekmadieni 10 vai. ryto 
AV bažnyičoje. Einą pirmos iš 
pažinties vaikučiai turi susirink 
ti šį šeštadienį 3 vai. po pietų į 
bažnyčią.

— Madų paroda, Velykų mat 
gučiai, šokiai Aušros Vartų sa 
Įėję bus šį šeštadienį, 7 vai. va 
karo. Visi kviečiami dalyvauti.

INCOME TAX ŠV. JONO LIUTERONIŲ
blankus geriausiai užpildo di bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
delį patyrimą turintis iš dauge 
lio metų praktikos

Pranas Tautkus, 
buvęs mokytojas.

Prašoma kraiptis Į p.
Matulį asmeniškai

cagos, Rachesterio, Clevelando, ras Miliauskas.
LIETUVIŲ NAMAI

savo ruošiamais tradiciniais pe 
nktadienių alučiais sutraukia 
gražios lietuviškos publikos, 
kur prie stiklo alaus, plokštelių 
muzikai paįvairinus, jaukiai ir 
kultūringai praleidžiami vaka 
rai. Po savaitės darbų, čia susi 
tinka pažįstamų pasršnekučiuo 
ti, gyvenimo įspūdžiais pasida

SLA 123 KUOPOS NARIAMS 
pranešama, kad kiekvieną sek 
madienį, tuojau po pamaldų, 
AV salėje kuopos organizato 
rius ir finansų sekretorius My 
kolas Juodviršis priima kuopos 
nario mokesičus ir norintiems 
įstoti kuopon duoda informaci 
ju-

S

Ant.
7682 Ed 

ward St., Ville Lasalle, nuo 6 
iki 8 vai. vakaro kovo ir baian 
džio mėnesiais arba telefonu 
TR 8112.

ADVOKATAS ©

g STASYS DAUKŠA, LL. D.g

I
 Suite 85—M ©

152 Notre Dame St. E. g
UN 6-8969* ][

Res. 5657—12 Ave., Rsm. T
RA 2-5229 g

|()r.E.An€iriikaitis| 
f 956 SHERBROOKE E. | 
I Tel.: LA 2-7236 |

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiversity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

©

Raštinė vakarais;
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT
' Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes 
MArquette 8045

MILTON W. WINSTON, 
' B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505 
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

šinio finalai su maža pertrauka 
oficialiam žaidynių atidarymui, 
kuris įvyks tuoj po jaunių krcp 
šinio finalo apie 2.20 vai.; 8 
vai. vak. Prisikėlimo p. salėje 
žaidynių uždarymas ir dovanų 
įteikimas.

Kadangi labai plati žaidynių 
programa ir sunku buvo viską 
tinkamai sutalpinti lygiagrečiai 
su krepšinio finalais nuo 11,30 
vai. Prisikėlimo p. salėje bus žai 
džiamas jaunučių krepšinis bei 
rungtynės trečiųjų vietų laimė 
tojams išspręsti.

Ir šiais metais, kaip ir 1954 
m., jaučiama, kad tomis dieno 
mis Toronte bus didelė spūstis. Dundas W. lengvomis masino ji turi smarkiai suktis pildant 
Didžiausias org. komiteto rū mis. Pasivėlavusių, nors ir bus užsakymus. Įvedus privalomą 
pestis yra nakvynių klausimas, užsiregistravę, nebus laukiama, viršutinių rūbų palikimą rūbinė

je, gerojon pusėn pasikeitė ben 
dras ruošiamu alučiu vaizdas.

Bs.
METINIAME TAUTINĖS

7 S-gos susirinkime perrinkta ta 
1 pati valdyba: Pr. Bastys, P. 
n Budreika, E. Jurkevičienė, Aug.

Kuolas ir A. Statulevičius. Pir 
mininku pasiliko Pr. Bastys. Z

|Dr. A.VALADKaI
| 1081 BLOOR ST. W. |
X (prie Dufferin) X 
X Telefonas LE. 1-2933 ©
g RENTGENAS | 
© priima ligonius ir gimdyves© 
© nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v © 
į’, Šeštadieniais nuo 12 vai. a 
r iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-^ 
$ niais kabinetas uždarytas,

I
DR. V. SADAUSKIENĖ |

Dantų gydytoja $ 
129 Grenadier Rd., 'Q

(2 namas nuo Roncesvalles)^

TORONTO g 
i Tel. LE 1-4250

Klubo Valdyba.
ŠAULIAI IR ŠAULĖS, 

norį dalyvauti priziniuose sau 
dymuose, bal. 28 d., sekmadie 
nį, 12 vai. 30 min., renkasi į

ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ

mokslo metų užbaiga šiemet pa
skirta birželio 9 d. Aušros Vai
tų bažnyčioje bus iškilmingos 1050 Dundas W., iš kur bus len 
pamaldos, po jų salėje aktas.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

MONTREALY 
gegužės antrąjį sekmadie

ir Prince Arthur gt. kampe, 
gegužės 5 d., 12,30 vai. pp., lie 
tuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
P. MAŽEIKAI

TARPININKAUJANT
dar galite pasinaudoti visomis D’Arcy McGee saleje. Paskai 
veJ_,
tų) ir namų pirkimo lengvato meninė programa Rosemounto 
mis, ligi Atvelykio imtinai. Gr šeštadieninės mokyklos.
eit auganičos žemes kainos už 
tikrina skubesnį pirkimą. Kas 
nusiperka šiandien, ryt jau ga
Ii parduoti su pelnu. Tai yra . . _ . »
tikra, nes miestas auga ir ple kus biznis gali būti jūsų. Siame < 
čiasi. Skambinkite neatidėhoda
mi telefonu: MO 4-0507.

gvomis mašinomis vykstama į 
šaudymo vietą. Gerai šaudžiu 
siems šauliams bus skinami vei 
tingi prizai-dovanos. Dėl smul 
kesnių informacijų kreipkitės 
pas šaulį Jasiūną tel. LE 3-43 
70. Klubo Vaidyba.

lykinėmis žemės sklypų (lo fa bus kun. dr. F. juceviciaus ir EVANGELIKŲ PAMALDOS 
Toronto Lietuvių Evangelikų 

Susivienijimo parapijos pamal 
dos su Šv. Komunija įvyks ba 
landžio' 28 d., 1 vai. po pietų,

bus
nį, geg. 12 dieną, dienos metu,

LINGERIE SHOP 
mažam investavimui. Šis pui

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board 
1410 Guy St. Tel. FI 6351 
Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų 

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

biznyje rasite viską, ko tik rei 
kalauja kad ir daugiausiai išle 
pintas skonis. Gera nuolatinė 
klientūra. Žema nuoma. Mažos 
operavimo išlaidos. Puiki biz 
nio vieta. Moderniškas įrengi 
mas. Geras inventorius. Visa 
tai už labai priimtiną kainą.

Ištirkite šią puikią progą. 
SkambinKite

Argo Realties Co., 
BE 4559

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778 

Priėmimo valandos; 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus.
Naujas kabinetas

PARDUODAMA
gera valtis su motoru pigia kai
na. Skambinti tel. TR 8112.

TAISAU 
šaldytuvus, air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus. 

J. V a 1 e n t a
3600 Fenelon St., Rosomount. 

Tel. RA 1-3091.

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7 9 vai. va- 

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telef°na8.LE 2^7-22
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